
INTRODUCERE 

Confruntările militare din Kosovo au început, practic, la sfârşitul lunii februarie 1998,    
când un comando albanez a asasinat doi poliţişti sârbi la Drenica. Replica a fost crudă, 
fiind ucişi 70 de luptători UCK, iar 6.500 de localnici rămânând fără acoperişuri     
deasupra capului. Incidentele, deşi intens mediatizate, nu ar fi stârnit reacţia Occidentului, 
dacă nu ar fi existat secretarul de stat american Madeleine Albright. În 9 martie 1999,      
la Londra, la reuniunea miniştrilor de Externe din SUA, Franţa, Marea Britanie, Germania, 
Rusia şi Italia, aceasta a venit cu propuneri a căror fermitate a surprins pe toata lumea. 
Pretextând că este momentul să repare greşelile comise în ultimii ani, când Occidentul     
a reacţionat cu întârziere la conflictele sângeroase din sânul Federaţiei Iugoslave,    
Albright a cerut  impunerea imediată de sancţiuni împotriva Belgradului şi a evocat,    
pentru prima dată, o intervenţie militară. În 31 martie 1998, Consiliul de securitate al ONU 
a votat Rezoluţia nr. 1.160, care impunea sancţiuni economice împotriva Iugoslaviei,      
iar Bill Clinton hotăra îngheţarea averilor iugoslave din SUA. 

În timp ce, la Belgrad, soseau, pe rând, reprezentanţii ţărilor europene, pentru a discuta 
cu Milosevic rezolvarea situaţiei din Kosovo, Madeleine Albright insista, de câte ori avea 
ocazia, asupra ideii unei intervenţii mai ferme, eventual chiar armată împotriva Iugoslaviei. 
Pare cel puţin ciudat din partea unei persoane a cărei viaţă fusese salvată, în timpul     
celui de-al Doilea Război Mondial, chiar de sârbi. O familie din Belgrad a ascuns-o din faţa 
urgiei naziste şi a ajutat-o să plece în siguranţă în străinătate. 

                         
  Madeleine Albright, împreuna cu fiul familiei de sârbi care i-a salvat viaţa

Practic, în timp ce Clinton era preocupat de alte probleme, cei din jurul său se împărţiseră 
în două tabere. De o parte erau Christopher Hill, ambasadorul american în Macedonia,      
şi Richard Holbrooke, artizanul acordului de la Dayton, care a încheiat războiul din Bosnia, 
ambii partizani ai unei soluţii paşnice. Cei doi se bazau pe liderul albanezilor,           
Ibrahim Rugova, adeptul unei rezolvări politice a crizei din Kosovo. De cealaltă parte,       
se aflau Madeleine Albright  şi Robert  Gelbard, care se certase dur cu Slobodan Milosevic, 
acesta acuzându-l că se comportă de parcă ar fi şeful UCK. Cei doi susţineau o intervenţie 
militară şi deja în luna mai, discutaseră cu generalul Wesley Clark, comandantul NATO, 
despre alegerea ţintelor viitoarelor bombardamente. 



   
                                        Serbia, colaj de Eugen Mihăescu



În 1998, albanezii din Kosovo s-au divizat, la rândul lor, în două tabere. O parte îl susţinea 
pe Ibrahim Rugova, considerat un fel de preşedinte al provinciei Kosovo, în timp ce        
un număr tot mai mare treceau de partea UCK. Vina cea mai mare pentru această 
divizare, care avea să-l coste, mai târziu, pierderea statutului de lider al albanezilor,           
a avut-o Rugova. Intelectual rasat, discipol al lui Gandhi, nu a fost  în stare să găsească     
o soluţie politică, în discuţiile pe care le-a avut cu Milosevic. În acest timp, profitând       
de violenţele sârbilor, liderii UCK au reuşit să-şi atragă tot mai mulţi susţinători         
printre albanezi, în ciuda lipsei de claritate a ideilor politice pe care le promovau. 

În 29 mai 1999, Rugova a fost  primit, la Casa Albă de Bill Clinton şi Al Gore. El a solicitat  
o intervenţie a Statelor Unite, pentru a stopa escaladarea violenţelor în Kosovo,  
avertizând că, în caz contrar, s-ar putea ajunge la un adevărat război. Bill Clinton           
era mult mai preocupat, în acel moment, de aplanarea tensiunilor dintre India şi Pakistan, 
după ce indienii efectuaseră 3 teste nucleare subterane, fără ca americanii să fie preveniţi. 
Fără să fie prea concret, preşedintele american l-a asigurat pe Rugova că nu va tolera    
ca provincia Kosovo să devină o a doua Bosnie. Liderul albanez a avut, însă, proasta 
inspiraţie de a-i oferi preşedintelui american o superbă “floare de mină” (o bucată           
de cuarţ de o frumuseţe deosebită, extrasă dintr-o mină din Kosovo). Încântat, Clinton    
i-a spus că astfel de minerale se găsesc şi în minele din Arkansas şi, în faţa unui Rugova 
stupefiat, restul întâlnirii – destul de scurte, de altfel – a povestit despre frumuseţile 
subsolului din statul în care fusese atâta vreme guvernator.

                                        
                           Bill Clinton şi Ibrahim Rugova, la Casa Albă

În iunie 1998, confruntările dintre gherilele UCK şi Armata Iugoslavă au devenit  tot mai 
numeroase şi 15.000 de albanezi încercau să se refugieze în Albania. La Washington,   
însă, altele erau subiectele de interes : afacerea Lewinsky şi raidurile împotriva Irak-ului. 
Deşi nimeni nu credea în mod serios în necesitatea unei intervenţii militare, la cererea    
lui William Cohen, ministrul american al Apărării, membrii NATO au început să analizeze    
şi această variantă.

Rapoartele CIA asupra UCK o descriau ca o organizaţie radicală de tip marxist, infiltrată  
de mafie, implicată în traficul de droguri şi utilizând o parte din profiturile astfel obţinute  
la achiziţionarea de armament  de pe piaţa neagră. Cu toate acestea, în Europa au avut loc 
mai multe contacte secrete între reprezentanţi ai CIA şi Pentagon-ului şi liderii UCK.      
Bill Clinton, însă, s-a opus ideii de a livra armament anti-tanc gherilelor albaneze, cerând  
şi Guvernului de la Tirana să nu furnizeze arme UCK. Interesaţi, însă de informaţiile          
din teren, NATO a distribuit telefoane celulare şefilor unităţilor separatiste, cărora          
le-au cerut să anunţe la Bruxelles orice informaţie importantă. Din acest  motiv - se va 
vedea mai târziu - NATO a fost, adesea, dezinformată asupra situaţiei reale din Kosovo. 



Tot în luna iunie, într-o reuniune a cabinetului de la Washington, încercând să se opună 
insistenţelor secretarului de stat Madeleine Albright, care cerea bombardarea Iugoslaviei, 
William Cohen recunoştea ceea ce - în timpul războiului - liderii politici occidentali aveau 
să nege cu înverşunare : “Bombardamentele îi pot slăbi pe sârbi, pentru a permite UCK  
să preia controlul în Kosovo. Practic, avioanele NATO ar fi, într-un fel, forţa aeriană a UCK.”
   
În iulie 1998, în faţa intenţiilor belicoase ale lui Albright s-a ridicat  un nou obstacol: 
Jacques Chirac şi Lionel Jospin condiţionau o intervenţie militară a NATO de obţinerea 
unui mandat din partea Consiliului de Securitate al ONU. Un responsabil                          
al Departamentului de Stat  al Statelor Unite a descris, însă, foarte explicit, ce credeau 
americanii despre ONU: “Dacă, la Washington D.C., puţină lume îşi imagina un război      
în Kosovo, nimeni, dar nimeni nu dorea implicarea ONU, o organizaţie prea greoaie,      
prea complexă şi mult prea dificil de manipulat. Încă nu ştiam în ce tip de conflict va urma     
să fim implicaţi, însă toată lumea, de la preşedinte la secretarul de stat, era absolut 
convinsă că va trebui acţionat militar, fără autorizaţia explicită a Consiliului de Securitate.” 
În realitate, toţi ştiau că o astfel de autorizaţie ar fi fost imposibil de obţinut,                
din cauza dreptului de veto de care - fără îndoială - ar fi făcut uz Rusia.

În septembrie 1998, când Bob Dole – care avea relaţii bune cu autorităţile de la Tirana – 
s-a întors din Albania, avertizându-l pe Clinton despre situaţia din zonă, acesta era         
mult  prea preocupat de procedura de destituire ce urma să fie discutată în Senat.           
La reuniunea NATO de la sfârşitul lunii din Portugalia, toată lumea era stresată               
de o intervenţie militară în Kosovo, pe de o parte, neavând prea mare încredere               
în capacitatea operaţională a organizaţiei, pe de altă parte, fiind confruntată                   
cu informaţiile din teren, care spuneau ca sârbii îşi continuă ofensiva împotriva albanezilor, 
însă fără să o intensifice într-atât  încât  să provoace o reacţie a NATO. Într-un final,          
a fost adoptat un plan de acţiune care cuprindea 3 faze: prima prevedea distrugerea,       
în 2-3 zile, a unei cincimi din forţa militară a sârbilor; a doua viza bombardarea                
a aproximativ 300 de obiective, iar a treia cuprindea între 800 şi 1.000 de noi ţinte.    
Liderii NATO se confruntau cu două mistere: intenţiile exacte ale preşedintelui Milosevic     
şi capacitatea operaţionala reală a organizatiei. “Alianţa Nord-atlantică semăna               
cu un prototip de automobil, cu o caroserie superbă, însă construit  acum 50 de ani,” 
explica un analist militar. “Nu a circulat niciodată şi toţi se întrebau dacă, în momentul 
introducerii cheii în contact, - motorul va porni.”

Creată în 1949, pentru a se împotrivi unui eventual atac din partea Pactului de la Varşovia, 
NATO nu a avut  niciodată ocazia să acţioneze. În timpul războiului rece, în fiecare iarnă, 
Alianţa îşi testa capacităţile prin complicate operaţiuni simulate pe computere.            
Toate vizau anihilarea acţiunilor şi doctrinei militare sovietice. Şi, desigur,                 
fiecare operaţiune simulată se sfârşea, invariabil, cu victoria NATO. Cea mai mare 
problemă a acestor exerciţii era, însă, convingerea că inamicul va reacţiona            
conform previziunilor. Înfrângerea lui Saddam Hussein, ale cărui forţe militare           
aplicau întocmai doctrina militară sovietică, a întărit aceasta convingere. De aceea,     
NATO nu era pregătită să acţioneze în faţa imprevizibilului. Iar acesta se cam producea: 
Milosevic nu respecta scenariile. În centrul de greutate al războiului, preşedintele iugoslav 
nu punea campania de lovituri aeriene, ci importanţa provinciei Kosovo pentru sârbi.



În 9 octombrie 1998, Richard Holbrooke a sosit la Belgrad, pentru a-i prezenta lui 
Slobodan Milosevic un ultimatum, în care NATO cerea încetarea focului în Kosovo             
şi retragerea militarilor şi forţelor speciale sârbe din provincie. Când preşedintele iugoslav     
l-a întrebat ce se va întâmpla dacă va refuza, răspunsul l-a dat  generalul Short:          
“Într-o mână am avioanele de observaţie U2, iar în cealaltă, bombardierele B52. 
Dumneavoastră, domnule preşedinte, sunteţi cel care alegeţi pe care le voi utiliza !”       
Ca un avertisment  în plus, Javier Solana a dat, în 13 octombrie, ordinul de activare          
a planurilor militare ale NATO. După nouă zile de discuţii, Holbrooke a obţinut                  
de la Milosevic promisiunea că va înceta represiunea în Kosovo, îşi va retrage trupele        
şi va permite refugiaţilor să se întoarcă acasă. A mai acceptat un fel de autonomie               
a provinciei Kosovo şi dreptul de survol pentru avioanelor spion americane. În schimb,      
a cerut ca toate aceste operaţiuni să fie supravegheate de 1.800 de observatori            
din partea OSCE şi confirmarea suveranităţii Serbiei asupra provinciei Kosovo.     
Holbrooke s-a dus la Bruxelles, unde a comunicat  rezultatele negocierilor, iar responsabilii 
Alianţei Nord-Atlantice au acceptat suspendarea, nu şi anularea loviturilor aeriene.       
Când s-a întors la Belgrad, a doua zi, Holbrooke l-a găsit  pe Milosevic plin de furie.      
“Deşi am făcut  numeroase concesii, NATO nu a cedat nimic,” i-a reproşat el.              
“Asta e o veritabilă declaraţie de război.”

                          
                      Richard Holbrook şi Slobodan Milosevic, la Belgrad

În 25 octombrie, Wesley Clark, comandantul suprem al NATO, împreună cu adjunctul său, 
generalul german Klaus Naumann, s-a dus la Belgrad, pentru a se întâlni, la rândul lor,    
cu preşedintele iugoslav. Potrivit rapoartelor primite de la serviciile secrete ale ţărilor     
din Alianţă, sârbii nu mişcaseră nici măcar un soldat. Cu un aer fatalist, Milosevic a negat 
că sârbii ar avea forţe suplimentare staţionate în provincie şi le-a spus celor doi generali 
că, în două săptămâni, în Kosovo va dispărea şi problema teroriştilor UCK.                  
Clark şi Naumann s-au întâlnit atunci şi cu generalul Momcilo Perisic, şeful Statului Major 
al Armatei Iugoslave, care i-a lăsat să înţeleagă că, în ciuda avertismentelor sale,   
Slobodan Milosevic nu are de gând să stopeze operaţiunile militare din Kosovo.

La mijlocul lunii noiembrie, serviciile secrete austriece au aflat că sârbii ar fi declanşat 
Operaţiunea “Potcoava”, ce prevedea eliminarea tuturor membrilor UCK din Kosovo.      
Deşi informaţia a ajuns, atât la Cartierul general al NATO din Bruxelles, cât şi la CIA, 
nimeni nu a dorit să accepte că preşedintele iugoslav va merge, totuşi, atât  de departe. 
Toată lumea încă mai credea că presiunile diplomatice vor avea efect. 



Lucrurile au început să devină tot mai evidente, însă, când Slobodan Milosevic i-a înlocuit 
pe generalul Perisic cu Dragoljub Ojdanic, membru al partidului Stânga Iugoslava (JUL), 
condus de Mira Markovic, soţia lui Milosevic, iar pe Javica Stanisic, şeful Serviciilor Secrete, 
cu Rade Markovic, un prieten personal al acesteia. 

În zorii zilei de 16 ianuarie 1999, Jim Steinberg, adjunctul Consiliului de Securitate al SUA, 
a fost trezit de apelul telefonic al lui William Walker, diplomatul american însărcinat         
cu coordonarea observatorilor OSCE din Kosovo. Tulburat şi furios, Walker i-a spus că,     
în localitatea Racak, au fost  descoperite trupurile mutilate a 45 de etnici albanezi, 
executaţi cu câte un glonte în cap. Madeleine Albright a aflat ştirea de la radio.           
Sârbii au dezminţit  că ar fi fost implicaţi şi l-au declarat, imediat, pe William Walker 
“persona non grata”.

Membrii cabinetului american s-au întâlnit în 19 ianuarie. Bill Clinton era, din nou, absent, 
pregătindu-şi discursul anual despre starea naţiunii. Madeleine Albright le-a expus 
celorlalţi noul său plan: prezentarea unui ultimatum lui Milosevic, împreună cu cererea    
de a permite trupelor NATO să se desfăşoare în Kosovo, pentru a observa aplicarea 
acordului de pace în provincie. Planul părea, evident, greu de acceptat de către sârbi,  
ceea ce ministrul rus al Afacerilor Externe, Igor Ivanov, i-a şi spus, imediat ce l-a aflat.

Clinton era foarte influenţat  de Madeleine Albright, care îi fusese un fel de mentor. Aceasta 
îi spunea adesea: “Eu provin dintr-o regiune unde marile erori ale istoriei au fost comise 
pentru că oamenii puternici au aşteptat prea mult până să ia decizia care trebuie.       
Cred în puterea Americii. Filosofia mea politică şi viziunea pe care o am asupra          
politicii externe mă fac să fiu un om de acţiune. Sunt foarte convinsă că am dreptate       
în privinţa Kosovo.”

Însă Clinton încă mai şovăia. “Urăsc utilizarea forţei militare şi fac tot posibilul să o evit,” 
se confesase el reverendului Phillip Wogaman. “Aş vrea să fiu considerat ca un pacificator 
şi nu ca unul care a provocat  pierderi de vieţi omeneşti.” De altfel, Bill Clinton nu a avut 
niciodată relaţii deosebite cu reprezentanţii Armatei americane. Încă de la învestire, 
aceştia au remarcat că noul preşedinte habar nu avea nici măcar să salute regulamentar. 
Eşecul debarcării în Somalia şi afacerea Lewinski i-a complicat  şi mai mult relaţiile          
cu militarii americani. Din aceste motive, a preferat să găsească, întotdeauna, câte un om 
care să intermedieze această relaţie. Astfel, ministrul Apărării era William Cohen              
- un republican ! - capabil să discute atât cu generalii de la Pentagon, cât şi cu membrii 
Comisiei de apărare a Congresului american. Iar şef al Statului Major era Henri Shelton,  
un general de 1,95 m, considerat soţ şi tată model, având doi din cei trei fii ai săi     
înrolaţi tot în Armată.

În acest context, în loc să se concentreze pentru rezolvarea celei mai grave crize politice 
internaţionale din cariera sa de preşedinte, Bill Clinton era obsedat  că va rămâne în istorie 
ca singurul preşedinte american destituit  din funcţie din cauza afacerii Lewinski. În aceste 
momente delicate, primul care l-a sunat pe Clinton a fost premierul britanic Tony Blair,     
în 21 ianuarie 1999, şi i-a spus că trebuie reacţionat imediat şi, dacă sârbii nu cedează, 
permiţând unei forţe internaţionale de pace să se desfăşoare în Kosovo, să fie declanşate 
bombardamentele. Chiar şi în aceasta situaţie, însă, ideea bombardamentelor era        
doar o ipoteză pe care nimeni nu dorea să o discute detaliat, pentru că nu credea          
că se va ajunge până acolo.



Oamenii politici care conduceau principalele ţări occidentale ce au participat la războiul 
împotriva Iugoslaviei făceau parte dintr-o generaţie nouă, născută după cel de-al Doilea 
Război Mondial. Mai mult, ironia sorţii a făcut ca unii dintre ei, în tinereţe, să fie    
luptători acerbi împotriva războiului. În 1969, pe când era student la Oxford, Tony Blair 
participa la demonstraţiile împotriva războiului din Vietnam. În acelaşi timp, în Germania, 
actualul cancelar Gerhard Schroder şi Joska Fischer (actualul ministru german de Externe) 
făceau acelaşi lucru. În SUA, Bill Clinton refuza să plece să lupte în Vietnam. Iar Solana, 
membru marcant al Partidului Socialist, a militat  multă vreme împotriva imperialismului 
american. Dar vremurile se schimbă, iar ambiţiile politice îi fac pe oameni să îşi găsească 
alte idealuri.

                        
         Cadavrele etnicilor albanezi descoperite la Racak in ianuarie 1999

După discuţia dintre Blair şi Clinton, generalii Wesley Clark şi Klaus Naumann au fost,    
din nou, trimişi la Belgrad. Slobodan Milosevic le-a explicat că albanezii morţi la Racak     
au fost  ucişi în lupta cu forţele sârbe de securitate, dar, după aceea, teroriştii UCK         
le-au adunat cadavrele, le-au tăiat nasurile şi le-au tras câte un glonte în cap, aruncându-i 
la un loc, pentru a simula că au fost masacraţi de sârbi. Indignaţi, cei doi generali            
l-au avertizat  pe preşedinte că vor ordona începerea raidurilor aeriene. Lovind cu pumnul 
în masă, Slobodan Milosevic a strigat: “Cum îndrăzniţi să ameninţaţi Serbia? Sunteţi     
nişte criminali de război !”

Deşi, până atunci, CIA reuşise să întocmească despre Milosevic un dosar mai gros şi decât 
al lui Saddam Hussein, în care existau până şi înregistrări ale unor discuţii intime         
între acesta şi soţia sau copiii lui, începând cu ianuarie 1999, nici un sârb care colaborase   
până atunci cu spionii străini nu a acceptat să mai continue. Ultimele rapoarte          
despre preşedintele iugoslav erau destul de contradictorii. La începutul lui ianuarie,          
se estima că, decât să abandoneze controlul asupra provinciei Kosovo, Milosevic ar prefera 
să intre într-un război cu NATO. Totuşi, războiul nu ar fi unul de lungă durată.                 
La sfârşitul lunii, un al doilea raport  concluziona, însă, că Milosevic nu s-ar băga            
într-un război pe care nu ar putea să îl câştige, aşa că va întinde coarda numai până         
în pragul declanşării atacurilor aeriene. În fine, două săptămâni mai târziu, un al treilea 
raport preciza că preşedintele iugoslav nu credea că NATO se pregăteşte să atace 
Iugoslavia.



În 30 ianuarie 1999, după o şedinţă de 8 ore a reprezentanţilor ţărilor NATO, s-a hotărât 
să se organizeze o reuniune în 6 februarie, la Rambouillet, pentru ca sârbii să semneze   
un acord de pace în Kosovo cu etnicii albanezi. Ministrul britanic de Externe, Robin Cook,  
a fost desemnat să transmită acest mesaj la Belgrad şi Priştina. 

Conferinţa de la Rambouillet a început  în după-amiaza de 6 februarie, cu o întârziere 
datorată delegaţiei albaneze. Trei din membrii acesteia nu aveau paşapoartele în regulă. 
Negocierile s-au prelungit până în 23 februarie. Considerându-le o capcană, Milosevic       
a refuzat să vină, iar membrii delegaţiei sârbe – care nu s-au întâlnit direct cu albanezii 
conduşi de Ibrahim Rugova, deoarece din delegaţie făceau parte şi “teroriştii UCK” –      
au refuzat, de la început, orice variantă în care nu se menţionează explicit        
integritatea teritorială a Iugoslaviei şi suveranitatea asupra provinciei Kosovo. 

                       
           Negocierile de la Rambouillet, Franţa, dintre sârbi şi albanezi

Oficial, textul prezentat la Rambouillet  garanta menţinerea provinciei Kosovo în sânul 
federaţiei Iugoslave. În realitate, însă, acordul contura perspectivele independenţei,        
la capătul unei perioade de tranziţie de trei ani. Albright  s-a luptat enorm să convingă     
cele două delegaţii să semneze acordul. Fără succes, însă. Mai ales că, în acest timp,       
în 13 februarie, două coloane de blindate ale Armatei Iugoslave au intrat în Kosovo,   
venind dinspre Nis şi Leskovac. În timp ce atenţia Occidentului era îndreptată           
asupra negocierilor, sârbii declanşaseră aşa numita Operaţiune “Potcoava”. Mai târziu, 
operaţiunea avea să se dovedească o invenţie a serviciilor secrete, care nici măcar         
nu au avut grija să găsească cuvântul sârbesc pentru potcoava, folosind varianta croată 
(ceea ce sârbii nu ar fi făcut, în ruptul capului). În acel moment, însă, nimeni nu a sesizat 
această inadvertenţă. 

În 5 martie, când s-au întâlnit la Washington, premierul italian Massimo D’Alema l-a auzit, 
stupefiat, pe Bill Clinton spunând că Slobodan Milosevic a acceptat toate condiţiile puse  
de Occident, însă, pentru a ieşi “cu basma curată” în ochii propriului popor, va fi nevoie  
de câteva zile de bombardamente. Ca să pretindă că a fost obligat, prin forţa armelor,    
să cedeze.

În 15 martie, delegaţiile sârbă şi albaneză s-au întâlnit  din nou, la Paris, pentru semnarea 
unui acord politic în privinţa provinciei Kosovo. Din nou, sârbii au refuzat să semneze      



un document ce prevedea autonomia locuitorilor din Kosovo. În speranţa că              
NATO va declanşa bombardamentele, albanezii au semnat acordul. 

În 17 martie 1999, George Tenet, directorul CIA, l-a informat  pe preşedintele american           
că sârbii au declanşat o vastă ofensivă în Kosovo, care a fost, în mod evident,           
îndelung planificată şi pusă în aplicare cu mijloace militare considerabile. În plus,       
Tenet l-a avertizat  pe Clinton că sârbii au învăţat  din greşelile lui Saddam Hussein           
şi vor fi greu de înfrânt doar prin lovituri aeriene. Aceasta opinie a fost confirmată          
de experţii militari ai Pentagonului, care nu s-au aventurat în a evalua efectele unor raiduri 
aeriene asupra Iugoslaviei. 

În 20 martie, ultimii dintre cei 1.375 de observatori OSCE părăseau provincia Kosovo, 
salutaţi cordial de militarii sârbi. Într-o ultimă încercare de a-l convinge pe Milosevic, a fost 
trimis la Belgrad Richard Holbrooke. Iniţial, Clinton ar fi dorit să o trimită pe Albright,    
însă aceasta a refuzat. Ştia că sunt puţine şanse de succes şi, fiind o persoană            
care a avut, întotdeauna, mare grijă de imaginea ei publică, nu dorea să o asocieze      
unui eşec. Aşa că l-a propus pe Holbrook, întâmplător, rivalul ei.

Amintindu-şi acele zile, Richard Holbrooke povestea că totul i se părea ireal.          
Milosevic era calm, aproape detaşat, şi vorbea neîncetat despre trecutul poporului sârb    
şi lupta sa neîncetată pentru independenţă. El le-a spus membrilor delegaţiei                  
că aşa-zisa ofensivă sârbă în Kosovo este o invenţie a mediilor occidentale, dezinformate    
de UCK, şi că, în realitate, este doar de o acţiune de stârpire a unor elemente criminale. 

În dimineaţa de 23 martie, la ultima discuţie cu Slobodan Milosevic, Holbrooke l-a întrebat: 
“Vă imaginaţi cu exactitate ce se va întâmpla după ce vom părăsi acest palat?” 
Preşedintele iugoslav i-a răspuns pe un ton absolut neutru: “Da. Veţi începe                   
să ne bombardaţi.”  “Exact.”  “Puteţi să o faceţi. Sunteţi o naţiune foarte puternică…”
Holbrooke crede şi acum că, în mod conştient şi deliberat, Slobodan Milosevic a ales            
varianta bombardării Iugoslaviei şi spune că, dacă ar fi sesizat  cel mai mic semnal           
al unei dorinţe de compromis, n-ar mai fi plecat la aeroport. La câteva ore după plecarea 
emisarului american, Slobodan Milosevic l-a demis pe şeful Serviciilor militare de spionaj, 
generalul Aleksandar Dimitrijevic, înlocuîndu-l cu generalul Geza Farkas.

Ofensiva militară a NATO împotriva Iugoslaviei avea să fie coordonată de generalul  
Wesley Clark, ale cărui numeroase eşecuri în întâlnirile cu Slobodan Milosevic                   
îl transformaseră într-un adversar nemilos al acestuia. Originar, la fel ca Bill Clinton,       
din Arkansas, absolvent al Rhodes School of Oxford, la fel ca preşedintele american,   
Clark nu prea era iubit de militari, deşi fusese rănit de 4 ori în războiul din Vietnam. 
Antipatia i se trăgea de la talentul lui de a şti cum să bată totdeauna la uşi deschise,      
de la relaţiile pe care le avea cu personaje influente şi, mai ales, de la felul în care           
se adapta exigenţelor politice de moment. Numit în 1997 comandant  suprem al NATO, 
Wesley Clark nu avea nici un pic de experienţa de coordonator al unor operaţiuni militare 
în Europa. Era convins, însă, că singurul limbaj pe care îl înţelege Slobodan Milosevic   
este cel al forţei şi era deja exasperat de ezitările responsabililor politici americani           
şi europeni. Mai ales că, de mai multe săptămâni, pregătise întreaga strategie               
de bombardare a Iugoslaviei şi era nerăbdător să o aplice.



                                                                                   

                                          JURNAL DE RAZBOI

În 24 martie 1999, m-am urcat în maşina cameramanului meu, care m-a dus la Belgrad. 
Eram corespondentul Pro TV la Timişoara, cel mai apropiat oraş de Iugoslavia,            
ţară împotriva căreia NATO anunţase că va declanşa o operaţiune militară. Mi-am luat    
cu mine două tricouri, câteva schimburi, un pix şi un carneţel deja început. Pe robotul 
telefonului mobil mi-am lăsat următorul mesaj: " Am plecat la război. Lăsaţi-mi un mesaj 
şi, dacă nu mă vor nimeri americanii cu vreo bombă în cap, când mă voi întoarce,                
îl voi asculta. " 

Era o glumă, desigur, şi nu-mi închipuiam atunci, că voi avea ocazia să asist la un război. 
Cu atât mai puţin, că voi ajunge să fiu singurul jurnalist român care va sta acolo,          
din prima până în ultima zi. O experienţă extraordinară, pe care orice jurnalist               
şi-o doreşte, însă puţini au norocul să o trăiască.

                                                 24 martie 1999 

Era a doua zi consecutiv când mergeam la Belgrad. În 23 martie, am dat o fugă cu 
maşina, pentru a lua o declaraţie de la cei din Ambasada României, ale căror familii 
fuseseră evacuate şi trimise în ţară. Mai fusesem în capitala iugoslavă, de nenumărate ori 
până atunci. Şi ca turist, şi ca reporter de televiziune, mai ales la sfârşitul anului 1996,    
în timpul demonstraţiilor Opoziţiei împotriva lui Slobodan Milosevic. Dar, de data aceasta, 
parcă aveam o strângere de inimă. NATO anunţase declanşarea operaţiunilor militare 
împotriva Iugoslaviei. Adică, un război.

“Tocmai am dat  instrucţiuni comandantului suprem al forţelor aliate din Europa,    
generalul american Wesley Clark, de lansare a operaţiunilor aeriene în Republica Federală 
Iugoslavia,” declarase Javier Solana, secretarul general al NATO, la ora 22.17 GMT, 
conform Agenţiei France Presse (AFP).



Seara târziu, Horia Enăşel, producătorul care răspundea, la ProTV, de ştirile externe,      
mi-a spus doar atât: "Fugi repede acolo şi ne transmiţi prin telefon tot                            
ce s-a întâmplat ! Apoi filmaţi şi vă întoarceţi la Timişoara în timp util, ca să transmiteţi  
imaginile pentru Ştirile de la 19.30. " Zis şi făcut. La început, nu eram prea entuziasmat. 
Nu credeam că se va întâmpla mare lucru şi mai aveam o grămadă de probleme            
de rezolvat pe acasă, dintre care cea mai importantă era maşina ce aştepta să fie 
reparată, după un accident uşor pe care l-am avut. Eram cu cameramanul meu,      
Graţian Bălan, şi cu Mile Cărpenişan, colegul meu de la Antena 1. Acesta nu avea maşină 
şi ne-a rugat să-l luăm cu noi. 

Vameşii sârbi ne-au privit  puţin cam strâmb când am intrat  în ţară, însă n-au comentat 
nimic. Păreau uşor iritaţi şi ne considerau vânători de ştiri, amatori de senzaţii tari,      
nişte şacali care îşi câştigau salariul din nenorocirile altora. N-am zis nimic şi am plecat 
mai departe. Până ne-am adunat să plecăm şi până am trecut  frontiera, s-a lăsat noaptea. 
Am ascultat  ştirile de la posturile sârbeşti de radio şi sângele a început să ne alerge      
mai repede prin vene : se anunţase că au fost  bombardate câteva oraşe sârbeşti,    
printre care Belgradul şi Pancevo. Maşina noastră gonea pe şoseaua spre capitala 
iugoslavă, iar noi scrutam orizontul, încercând să descoperim flăcările incendiilor de după 
bombardamente. Lângă Pancevo, oraş ce se afla la 14 kilometri de Belgrad, am văzut,    
pe stânga, lumina unei flăcări. 

Pe măsura ce ne apropiam, devenea tot  mai mare. Acolo era zona combinatului 
petrochimic HIP şi a rafinăriei. Ca să ne facem curaj, glumeam, închipuindu-ne             
cum vom auzi vuietul avioanelor şi ce va mai rămâne din vechiul Mercedes al lui Graţi, 
după ce un proiectil va cădea lângă noi. La intrarea în Pancevo, am mai văzut,               
pe partea dreaptă, o flacără, dar nu ştiam ce e acolo. Nu i-am dat mare importanţă. 
Câteva minute mai târziu, ne-am dat seama că prima flacără pe care o văzusem era       
de la unul din furnalele combinatului chimic. Care ardea, la fel ca la combinatul "Solventul" 
din Timişoara, semn că se lucrează. Nu fusese nici un bombardament. Cel puţin acolo.

Când am intrat  pe podul peste Dunăre, dintre Pancevo şi Belgrad, ne-a cuprins o senzaţie 
stranie. Era aproape miezul nopţii şi capitala iugoslavă (a cărei imagine nocturnă           
ne-a încântat de atâtea ori, pe noi, care veneam dintr-o ţară în care nu vedeai prea multe 
lumini noaptea prin oraşe) era cufundată în întuneric. Cu mare greutate am ajuns,       
prin beznă, în centru. Pe străzi, nici o lumină. "Hai la ambasadă !", a fost prima idee. 
"Doar nu o să ne lase să stăm pe străzi…"

Am bâjbâit până pe bulevardul Knez Milosa, am coborât  în faţa Ambasadei României       
şi am sunat  la uşă. Când au auzit cine suntem, ne-au deschis uşa şi ne-au tras înăuntru : 
"Până dimineaţă nu mai plecaţi de aici ! Voi nu sunteţi normali să umblaţi pe străzi           
la ora asta !  N-aţi auzit că e alarmă aeriană şi că s-a declarat stare de război ? "



                               
                             
      RTS, televiziunea naţională iugoslavă, anunţă decretarea stării de război

Ne-am privit, contrariaţi, şi aproape că am izbucnit în râs. Ce stare de război ? Ce alarmă 
aeriană ? Pe străzi, văzusem destule maşini circulând, iar trecătorii nu păreau să alerge 
speriaţi, ci îşi vedeau de treaba lor. "Ce caraghioşi !", ne-am zis în sinea noastră.          
Dar am acceptat. De serviciu, în noaptea aceea, era Traian Borşan, secretarul I               
al ambasadei. Îl cunoşteam deoarece, cu o zi înainte, îi luasem o declaraţie,            
despre evacuarea personalului ambasadei. Tot atunci l-am cunoscut şi pe            
Alexandru Cornea, ambasadorul român la Belgrad, care abia venise, îşi depusese scrisorile 
de acreditare, dar nu fusese, încă, primit de preşedintele Slobodan Milosevic. Aşa că,             
potrivit uzanţelor diplomatice, nu era, deocamdată, recunoscut în funcţie. Dl Borşan      
ne-a adus nişte cafele şi a început să ne lămurească ce s-a întâmplat în ultimele ore.

Autorităţile de la Belgrad adresaseră, mai devreme, un mesaj ambasadorilor statelor 
vecine, în care atenţionau că “orice formă de participare, asistenţă directă sau indirectă 
acordată planurilor şi acţiunilor care privesc o agresiune este considerată contrară 
relaţiilor de bună vecinătate şi interesului comun pe termen lung. Se aşteaptă o reţinere 
totală.” Mesajul tensiona automat, conform agenţiei Mediafax, relaţiile dintre România     
şi Iugoslavia, deoarece Victor Babiuc, ministrul Apărării Naţionale, şi generalul   
Constantin Degeratu, şeful Statului Major General, declaraseră că România se raliază 
poziţiilor NATO în privinţa soluţionării crizei din Kosovo, fără alte precizări.

La ora la care ajunsesem noi la Belgrad informaţiile erau foarte confuze şi toată lumea  
era derutată. Nu aveam încredere în ceea ce se spunea în ştirile difuzate de posturile 
sârbeşti de radio şi televiziune, care insistau asupra poziţiei statelor ce condamnau     
atacul împotriva Iugoslaviei. Un lucru era sigur : premierul iugoslav Momir Bulatovic 
decretase instaurarea stării de război pe tot teritoriul ţării. Au fost, de asemenea,   
anunţate explozii în cartierele belgrădene Avala şi Rakovica, în jurul aeroportului Batajnica, 
la Novi Sad, Priştina şi Podgorica (capitala Republicii Muntenegru). De-a lungul nopţii,    
am ieşit de câteva ori pe terasa din spatele ambasadei române, privind către          
cartierul Novi Beograd, dar nu am văzut nici bombardamente, nici tiruri ale antiaerienei. 
Cu toate acestea, se anunţaseră puternice lupte aeriene, între avioanele celor două 
tabere. Mai mult, pe un post de televiziune iugoslav, au fost arătate imagini ale distrugerii 
unei rachete de croazieră, filmate de pe ecranul unui radar. Dar erau, oare, adevărate ? 



Sârbii spuneau că ar fi doborât două avioane ale NATO şi şase rachete Tomahawk,        
dar că 6 civili au fost răniţi în bombardamentele asupra oraşului Kursumlija, din Kosovo. 
Periodic, Comandamentul Apărării civile al Belgradului întrerupea programele radio şi TV  
şi îi sfătuia pe oameni să rămână în adăposturile antiaeriene, până la încetarea alarmei. 
Însă mulţi stăteau acasă şi priveau la televizor, încercând să înţeleagă ce se întâmplă. 

Dimineaţa, generalul Henry Shelton, şeful Statului Major Inter-arme al SUA, avea            
să anunţe că NATO nu a suferit nici un fel de pierdere. Ministrul german al Apărării,                 
Rudolf Scharping, citat şi el de AFP, a confirmat anunţul, adăugând ca, dimpotrivă,       
mai multe avioane iugoslave au fost doborâte în cursul operaţiunilor NATO .

Informaţii neoficiale ce ne-au ajuns la urechi spuneau că, pe autostrada către Ungaria      
s-ar înregistra o aglomeraţie de automobile ale sârbilor care încercau să plece din ţară.  
Nu le-am dat crezare, pentru că spre România nu văzusem aşa ceva. Şi era anormal       
să fugă numai spre Ungaria. Ştiam doar că tinerii aflaţi la studii în ţara noastră erau     
foarte îngrijoraţi de ce se întâmpla acasă. Nu se puteau întoarce, pentru că se anunţase 
mobilizare generală şi nici un sârb având vârsta între 18 şi 65 de ani nu mai avea voie    
să părăsească Iugoslavia, fără avizul special al Marelui Stat Major. 

La Ambasada României au sunat mai mulţi români aflaţi la muncă sau la studii                
în Iugoslavia, cerând un sfat. Li s-a recomandat să se întoarcă, de urgenţă, acasă.      
Ştiam că, la Belgrad se mai aflau colegi de-ai noştri, însă habar nu aveam unde locuiau    
şi nici cum puteam lua legătura cu ei, ca să ne consultăm sau să verificăm informaţiile   
pe care le aflasem. La hotel "Hyatt", unde se cazaseră majoritatea ziariştilor străini,         
au avut loc incidente cu Poliţia. Aşa cum făcuseră în Irak, ziariştii s-au urcat                  
pe acoperişul hotelului, unde şi-au instalat camerele de luat  vederi şi aparatura               
de transmisie în direct  prin satelit. În scurtă vreme, au apărut poliţiştii sârbi, i-au arestat 
pe toţi şi le-a confiscat toate sculele. A doua zi i-au expulzat pe toţi şi nu le-au înapoiat 
decât camerele video. Mai târziu, cei care au fost  de faţă ne-au povestit  că          
Christiana Amanpour, celebra reporteră de la CNN, a încercat să facă scandal,              
însă un poliţist  sârb a potolit-o imediat, cu un pumn în ochi. Poate că a fost                  
doar o legendă inventată de sârbi, care o urau foarte tare pe Amanpour. Cert  este că, 
după ce a fost expulzată, aceasta n-a mai apărut pe post cel puţin o săptămână.        
Sârbii o urau pentru că era soţia lui James Rubin, pentru că era musulmană, pentru că    
au considerat-o principala autoare a manipulării opiniei publice internaţionale, pentru că 
era ziaristă, pentru că, pentru că… Am aflat, mai târziu, că nici ziariştii străini aflaţi         
la Priştina şi cazaţi în hotelul “Grand”, nu au avut o noapte liniştită. Mai multe unităţi     
ale forţelor speciale de poliţie au intrat camerele lor şi, sub ameninţarea armelor,             
i-au percheziţionat şi le-a confiscat o parte din aparatură. Echipa CNN, căreia i s-au 
confiscat toate documentele, a fost somată să părăsească Priştina până joi  la prânz.



                   
            Bill Clinton, anunţând declanşarea atacurilor împotriva Iugoslaviei

Am stat toată noaptea în tensiune. Din când în când, mai priveam, discret, pe geam, 
ascunşi după draperii. Nu vedeam mare lucru : bulevardul, clădirea părăsită a Ambasadei 
Canadei de vis-a-vis, din când în când câte o maşină sau un trecător. Traian Borşan        
ne tot aducea câte o cafea şi mai căuta, la radio, posturi sârbeşti. Nu dormise                
nici cu o noapte înainte, când coordonase evacuarea familiilor personalului din ambasadă, 
şi avea o faţă pământie şi cearcăne adânci. A stat, totuşi, alături de noi, până dimineaţa 
şi, la 6.20, nu şi-a putut  reţine un zâmbet. Îngheţasem. Graţi, care adormise                   
pe o canapea din alt  salon, a intrat peste noi, cu faţă răvăşită, întrebându-ne din priviri  
ce se întâmplă. 

Urletele sirenelor se auzeau din toate colţurile oraşului. Anunţau încetarea alarmei aeriene 
şi, cu toate că mai auzisem aşa ceva la exerciţiile de apărare civilă din România,          
când erau prilej de amuzament ori de show-uri de televiziune, am simţit un fior rece        
pe şira spinării. Era primul indiciu cumplit  de concret că ne aflam în plin război.          
Când au tăcut, o linişte nefirească s-a lăsat peste tot. Am sărit  la geam. Afară,       
maşinile circulau normal şi oamenii se grăbeau la servici. Începea o nouă zi.

“Am acţionat  pentru a apăra miile de nevinovaţi contra unei ofensive militare zdrobitoare, 
pentru a evita extinderea războiului şi pentru a dezamorsa butoiul cu pulbere                
pe care se afla Europa şi care a explodat deja de două ori în cursul acestui secol,           
cu rezultate catastrofale,” afirmase Bill Clinton, într-un discurs televizat aseară.       
Senatul american aprobase deja, cu 57 de voturi “pentru”, o rezoluţie care îl autoriza      
pe preşedinte să ordone lansarea de lovituri aeriene împotriva sârbilor, în ciuda opoziţiei 
unor senatori, care subliniaseră că “SUA urma să atace o ţară suverană, fără o declaraţie 
de război.”



                                                
                                               25 martie 1999 

Colegii de la ProTV, de la emisiunea de dimineaţă, au sunat la ambasadă şi le-am transmis 
primele impresii. Aşa confuze cum erau. Apoi am plecat în oraş, să încercăm să aflăm     
ce s-a întâmplat. Un soare orbitor strălucea pe cerul senin şi părea că totul e în regulă. 
Până la 9.35, când sirenele au anunţat o nouă alarmă aeriană. Nu prea ştiam ce să facem, 
aşa că ne-am uitat în jur. Am avut, pentru moment, impresia că oamenii sunt surzi       
sau noi am luat-o razna, din cauza oboselii. Nimeni nu intrase în panică, doar, ici-colo, 
câteva femei au grăbit pasul, îndreptându-se spre adăposturi. Mai târziu, am auzit    
câteva bubuituri şi nori negri de fum se ridicau dinspre aeroportul Batajnica.                  
Se mai spunea că şi fabrica de medicamente “Galenika” din orăşelul Zemun (o suburbie   
a Belgradului) ar fi în flăcări.

                          

“Vă cer să vă uniţi cu indignarea întregii Rusii,” declarase Boris Elţîn, într-un mesaj 
televizat aseară. “Noi vom face, bineînţeles, tot  ce putem, dar nu vom putea face totul.  
De fapt, noi putem face orice, dar conştiinţa noastră nu ne îngăduie. (…) Mă adresez 
întregii lumi, să-l oprim pe Clinton, să-l ajutăm să nu facă acest pas tragic…              
acest pas tragic,” a încheiat, melodramatic, preşedintele rus. 
Imediat, Rusia a decis rechemarea reprezentantului său militar pe lângă NATO,    
generalul Viktor Zavarzin, întreruperea cooperării militare în cadrul Parteneriatului      
pentru Pace, suspendarea discuţiilor privind înfiinţarea unei misiuni militare NATO             
la Moscova, iar Ghenadii Selezniov, preşedintele Dumei de Stat, aflat  în vizită în Peru,       
a declarat că Rusia va furniza imediat armament puternic şi ajutor tehnic Iugoslaviei.

Am ajuns la "Media Center", un centru privat de presă, dotat cu computere, fax-uri          
şi telefoane, pe care le puteai folosi, contra unei taxe de 10 dolari pe zi. Ne-am sunat 
prietenii şi cunoştinţele din Belgrad, am răsfoit ziarele şi am privit ecranele televizoarelor. 
Sârbii au anunţat  că, în noaptea ce trecuse, au fost lovite 40 de obiective. Printre acestea, 
5 aeroporturi, 5 cazarme ale Armatei, mai multe centre de comunicaţii, comandamente, 
depozite şi unităţi militare. Au fost auzite explozii în mai multe zone ale Belgradului. 
Totuşi, se spunea că pagubele ar fi minime şi nu există victime printre civili sau militari. 
Deşi avioanele inamice au atacat de la 10.000 de metri altitudine, oficialii militari sârbi 
continuau să susţină că ar fi doborât două avioane şi şase rachete Tomahawk. 
  



                                     
                              Avioanele NATO, pregătite să atace Iugoslavia

Planul de operaţiuni al NATO, denumit “Determined Force”, presupunea 5 faze, scrie AFP. 
Faza 0 (începută încă din toamna lui 1998) prevedea regruparea a circa 400 de avioane, 
în special la bazele militare italiene şi pe portavioanele staţionate în Marea Adriatică, 
antrenamente, zboruri de recunoaştere şi culegere de informaţii. 
Faza 1, ordonată de secretarul general NATO, Javier Solana, prevedea primele operaţiuni 
de bombardament  asupra aparării anti-aeriene sârbe. În Faza 2, care ar putea urma, 
după o “deteriorare semnificativă” a aparării anti-aeriene, Solana putea ordona 
bombardarea unei game mai vaste de ţinte ale forţelor armate sârbe, situate până la 
paralela 44, care traversează Serbia la sud de Belgrad. Faza 3 avea în vedere 
bombardamente la nord de paralela 44, inclusiv asupra Belgradului. Faza 4, faza finală, 
presupunea revenirea avioanelor şi navelor Alianţei la baze şi încheierea operaţiunîi.

Dintr-o dată, benzina a dispărut de la pompe şi s-a anunţat că se va raţionaliza,    
prioritate având maşinile cu regim special. Cursurile şcolilor au fost întrerupte,           
până în 2 aprilie. Muncitorii feroviari sârbi au suspendat greva pe care intenţionau           
să o declanşeze, pentru că nu îşi primiseră salariile. De la cunoştinţele din Banatul sârbesc 
am aflat că militarii umblă din casă în casă, mobilizându-i pe toţi bărbaţii mai vârstnici    
de 18 ani. Locuitorii din Vîrşeţ, orăşel situat la 15 kilometri de graniţa cu România, 
scăpaseră, deşi se credea că vor fi bombardaţi. În schimb, ca măsura de precauţie, 
curentul electric a fost  întrerupt toată noaptea. Un puternic bruiaj a făcut              
aproape imposibilă funcţionarea în zonă a telefoanelor celulare. Din surse neoficiale,      
am aflat că sârbii nu şi-ar fi ridicat aviaţia de la sol.

Secretarul general al ONU, Kofi Annan, a apreciat, arăta AFP, că recurgerea la forţă      
este “legitimă” şi a cerut implicarea Consiliului de Securitate în conflict. Şeful      
diplomaţiei chineze, Tang Jiaxuan a calificat raidurile aeriene împotriva Iugoslaviei                       
drept “inacceptabile” şi a adăugat că ţara sa se opune operaţiunilor NATO, fiind efectuate 
fără acordul Consiliului de Securitate. Akis Tsohatzopoulos, ministrul grec al Apărării  a fost 
mai moderat, declarând că “este urgent acum, după acest prim val al atacurilor, ca NATO 
să dea o nouă şansă părţilor implicate. Soluţia nu poate fi decât politică, nu militară”.

S-a anunţat că Fabrica de avioane "UTVA" din Pancevo a fost  bombardată şi mai multe 
case din apropiere au fost avariate. Ne-am hotărât  să mergem să o filmăm, mai ales      
că era în drumul de întoarcere spre casă. În Belgrad nu filmasem mare lucru,       
deoarece  sârbii erau foarte ostili fata de ziarişti. Şi, în plus, nimeni nu ne putea indica    
un loc unde a căzut vreo bombă.



Am intrat  în Pancevo şi, întrebând unde e fabrica "UTVA", am fost, la rândul nostru, 
întrebaţi : "Care ? Aia veche său aia noua ?" "Aia bombardată", am răspuns noi.       
"Aha ! Pai, tâmpiţii au bombardat-o pe aia veche, care, şi aşa, nu mai funcţiona             
de ani de zile." Şi ne-au arătat  drumul. Am ajuns în dreptul ei. Fabrica era, de fapt,        
un şir de hale. Două sau trei erau lovite de rachetele NATO. Una încă mai fumega.

Halele erau la 50 de metri de şosea, înconjurate de un gard de sârmă. În stânga şoselelor, 
se aflau casele din Pancevo. Majoritatea aveau geamurile sparte şi acoperişurile răvăşite 
de suflul exploziilor. Din loc în loc, oamenii se chinuiau să întindă între cercevele            
folii de nylon. Aveam de ales. Eram cu Mile Cărpenişan, dar aveam un singur cameraman       
şi o camera video. Am uitat, imediat că lucram la televiziuni concurente. Totuşi,              
ca măsura de precauţie, l-am trimis pe el la 100 de metri de maşină, în timp ce             
eu am făcut un stand-up în dreptul halei care încă fumega. În caz că ne aresta Poliţia,    
să fie cineva care să anunţe ambasada, să ne scoată din belea. Nici n-am terminat bine 
stand-up-ul, că oamenii care îşi reparau ferestrele au început să strige la noi,                  
în timp ce Graţian filma câteva cadre cu halele şi casele avariate. 

                       
          Halele fabricii de avioane “UTVA” din Pancevo, lovite de bombe

Am terminat, am căutat alt loc şi, pe caseta acestuia, Graţian l-a filmat pe Mile,             
cu un stand-up şi câteva imagini de ilustraţie. În acest  timp, eu eram la 100 de metri     
de ei, în direcţia de mers. Măsura de precauţie a fost inspirată. Încă mai filmau            
când prin faţa mea, a trecut, în trombă, o maşină de Poliţie. Unul dintre localnici              
îi anunţase. Din fericire, au apucat  să termine până când maşina Poliţiei a ajuns             
în dreptul lor, şi nu i-au observat în primul moment. Au sărit  în maşină, m-au luat           
şi pe mine şi am accelerat. În oglinda retrovizoare, am văzut maşina Poliţiei                  
pe urmele noastre. Spre norocul nostru, exact în acel moment au sunat                 
sirenele alarmei aeriene şi poliţiştii au trebuit  să renunţe. Aveau îndatoriri precise           
la alarmă. Am răsuflat uşuraţi, însă, nici când am ajuns în vama romanească,           
pulsul nu ne revenise la normal.

“Preşedintele Milosevic poate, în orice moment, chiar şi acum, să dea un semn,               
o declaraţie, prin care ţara sa este gata să reia discuţiile pe baza acordurilor               
care i-au fost prezentate,” a declarat, astăzi, ministrul francez de Externe, Hubert Vedrine,    
citat de AFP. “Atacurile vor fi stopate instantaneu la acest semnal al Belgradului.”



După ce am transmis imaginile şi textul ştirii, a sunat din nou Horia Enăşel. Trebuia        
să mă întorc la Belgrad şi să rămân acolo, până când venea următoarea echipă             
de la Pro TV. Sau poate chiar mai mult. Mi-am îndesat în geantă alte două tricouri           
şi două perechi de şosete şi l-am sunat pe Mile. Venea şi el. Graţian ne-a dus cu maşina 
până la Belgrad şi s-a întors acasă. Cu el, mai era un prieten, ce dorea să caşte gura    
prin capitala iugoslavă. Spre ghinionul lor, când s-au întors, vameşii sârbi nu au mai fost  
la fel de prietenoşi. I-au dezbrăcat la piele, i-au controlat  peste tot. Ba chiar                   
le-au demontat, parţial, maşina. Ştiau că nu vor găsi nimic, dar le făcea plăcere              
să şicaneze nişte jurnalişti români. 

Între timp, auzisem că, în România, apăruseră voluntari care doreau să lupte               
alături de sârbi. Se vorbea de o grupare autointitulată "Baba Novac", iar Uniunea Sârbilor          
din România, deşi nu era implicată şi nu îi sprijinea, nu putea să nu fie de acord cu ei.     
În vama românească, erau deja mai multe maşini sârbeşti, cu oameni ce preferau          
să se refugieze la noi, de teama bombardamentelor. Ca să nu fie mobilizaţi, mulţi tineri   
din Banatul sârbesc au preferat să se ascundă prin păduri. La Vîrşeţ se vorbea că,    
printre obiectivele NATO, s-ar afla releul de televiziune de pe deal, fabrica de medicamente 
"Hemofarm", micul aeroport sportiv şi şcoala de pilotaj. Oamenii vorbeau şi de o bază 
militară de rachete, care s-ar afla pe deal, în spatele releului. Oricum, un lucru era sigur: 
ne aştepta încă o noapte de teroare. De aceasta dată, însă, puteam comunica            
mult  mai uşor cu Bucureştiul. Aveam roaming pe telefonul mobil, aşa că puteam fi găsit 
oricând. 

În România au fost luate mai multe măsuri de siguranţă, aeroporturile din Timişoara       
şi Arad fiind, temporar, închise, arăta agenţia Mediafax. Centrul Operaţional al NATO 
avertizase ca zborurile aeronavelor să se desfăşoare la o distanţă de cel puţin 40 de mile 
de frontiera cu Iugoslavia. Autorităţile locale din judeţele de la graniţa cu Iugoslavia        
s-au pregătit să ofere cazare eventualilor refugiaţi.
Partidele coaliţiei majoritare din România, ai căror reprezentanţi s-au declarat  îngrijoraţi 
de declanşarea raidurilor aeriene împotriva vecinilor noştri, şi-au anunţat  speranţa         
că bombardamentele îl vor determina pe Slobodan Milosevic să revină la masa 
negocierilor. În acelaşi timp, partidele de opoziţie au apreciat atacul NATO ca un precedent 
periculos, din cauza lipsei unei autorizări explicite a ONU, şi au condamnat declanşarea lui. 

                         
                   Hotel “Toplice” din Belgrad (acum se numeşte “Royal”)



La Belgrad, ne-am dus din nou la Ambasada României şi l-am rugat pe Traian Borşan     
să ne recomande un hotel. "Toplice," ne-a spus. "Directorul este român din Vojvodina,       
îl cheamă Nelu şi n-o să vă ia mulţi bani pe cazare." Nici nu ne închipuiam atunci,          
ce sfat bun ne-a dat.

"Toplice" era un hotel de două stele, la cinci minute de mers pe jos de inima Belgradului, 
curat  şi prietenos. Când am ajuns acolo, l-am cunoscut pe Nelu Madjinca. Directorul.      
În barul din hol, i-am recunoscut pe colegii noştri, Dragoş Boţa şi Marius Nemeş,        
care lucrau, în Timişoara, pentru "Adevărul". La sfatul lor, am obţinut de la Nelu o cameră, 
pentru 200 de dinari pe noapte, de persoană. Adică 20 DM. 

Auzisem, încă din vama românească, de la cineva care urmărise Jurnalul TVR, că Boţa     
şi cu Marius Nemeş au fost agresaţi în hotel. În realitate, au avut  nefericita inspiraţie, 
când au ajuns la recepţie, să vorbească limba engleză şi nişte sârbi beţi s-au luat de ei. 
Au fost  nevoiţi să fugă şi au ajuns, speriaţi, la ambasadă. După ce a telefonat la hotel,   
să afle ce s-a întâmplat, Borşan i-a liniştit : Nelu îi dăduse afară pe beţivi şi nu mai era 
nici o problemă.

Vicepremierul sârb Vojislav Seselj, liderul Partidului Radical din Serbia, a cerut sârbilor      
din întreaga lume “să lovească, prin orice mijloace, interesele americane”. “Fiecare soldat 
american, britanic, francez, german, italian, spaniol, olandez, oriunde s-ar afla,            
este un duşman al poporului sârb şi trebuie nimicit,” a afirmat el.
La Moscova, o parte a personalului Ambasadei americane a fost evacuată, după ce   
câteva sute de manifestanţi au spart geamurile clădirii şi au ars câteva drapele americane. 
La Novossibirsk, câţiva necunoscuţi au incendiat uşa consulatului german şi au scris       
pe un geam “Pentru Serbia”. Ambasada SUA din Skopje (capitala Macedoniei) şi maşinile 
diplomaţilor au fost incendiate, cu cocktailuri Molotov, de câteva mii de manifestanţi         
– majoritatea tineri – care nu au fost împiedicaţi de forţele de intervenţie.
Ca o primă reacţie a Belgradului, Guvernul iugoslav a rupt relaţiile diplomatice cu SUA, 
Marea Britanie, Germania şi Franţa şi a decis reexaminarea relaţiilor cu celelalte ţări       
care participă la agresiune.

Nici eu, nici Mile, n-am avut, niciodată, vreo problemă în hotel "Toplice". Amândoi      
ştiam sârbeşte, eu binişor, el perfect, însă, oricum, după o săptămână, eram ca acasă,   
iar lumea se purta cu noi extraordinar. 

“Rusia ar fi putut lua măsuri extreme şi a decis să nu o facă: asta demonstrează 
superioritatea sa morală asupra Americii,” a declarat Boris Elţîn, citat  de agenţia Itar-Tass. 
Igor Ivanov, ministrul rus de Externe, a fost mai tranşant : “Dacă agresiunea                 
nu va lua sfârşit, ne rezervăm dreptul de a reexamina modul în care să ajutăm              
un stat  suveran să se apere.” De asemenea, Rusia a prezentat Consiliului de Securitate    
al ONU un proiect de rezoluţie în care cerea oprirea imediată a bombardamentelor          
şi reluarea negocierilor.
Willy Wimmer, vicepreşedintele Adunării Parlamentare a OSCE, a apreciat drept               
o mare eroare atacurile aeriene ale NATO împotriva Iugoslaviei, fără mandatul     
Naţiunilor Unite, “dar interesele SUA şi Marii Britanii sunt  diametral opuse acestei poziţii”. 
El a declarat că “observatorii OSCE au spus, în mod clar, că partea iugoslavă a respectat 
acordul încheiat în octombrie 1998, în timp ce UCK l-a încălcat în mod sistematic”.



26 martie 1999 

Ziua a trecut  pe nesimţite. Am alergat încercând să aflăm ce s-a mai întâmplat,              
să mai verificăm o informaţie. Deja am început să ne obişnuim cu sirenele alarmelor. 
Astăzi, a fost alarmă aeriană de două ori, între 16.30 şi 18.30 şi între 19.00 şi 20.30. 
Ministerul Învăţământului a anunţat  că 30 de şcoli au fost afectate de bombardamente. 
Comercianţii au încercat să mărească preţurile la unele produse, profitând                     
de panica creată de război. Unii oameni au început  să-şi facă stocuri de alimente,        
deşi autorităţile au declarat că nu sunt probleme cu aprovizionarea. Şi chiar nu erau.   
Spre seară, când m-am întors la hotel, mi-am cumpărat pâine şi iaurt, pentru a doua zi 
dimineaţă şi mi-a fost destul de greu să aleg între cele 7-8 sortimente. 

Ne-am pierdut jumătate din zi, încercând să ne acreditam la Ministerul Informaţiilor. 
Acesta se afla în cartierul Novi Beograd, într-o clădire imensă. Cei doi militari de la biroul 
din hol ne-au rugat  să aşteptam puţin şi, după 10 minute, a coborât o tânără           
foarte frumoasă, tunsă scurt, care vorbea perfect engleza şi ne-a condus într-un birou. 
Ne-a dat să completăm nişte formulare, însă ne-a spus că, oricum, luni se va înfiinţa      
un centru militar de presă, unde va trebui să ne acredităm din nou. În birou se mai aflau 
doi jurnalişti chinezi şi, la un moment dat, Sania Sarac, cum se numea tânăra,                 
a început să ciripească. Eu cu Mile ne-am uitat unul la altul şi ne-am abţinut  cu greu       
să nu izbucnim în râs. Cei doi chinezi i-au răspuns ceva şi au început, fericiţi,                   
o lungă conversaţie cu fata. În limba chineză! Am completat formularele şi am plecat, 
hotărâţi să nu mai călcăm pe acolo.

După-amiază, Vuk Draskovic, liderul Mişcării pentru Reînnoirea Serbiei (SPO) şi 
vicepremier federal, a organizat o conferinţă de presă. Amintind că şi el a fost ziarist,     
şi-a cerut scuze faţă de jurnaliştii occidentali, ce fuseseră expulzaţi ieri, şi i-a invitat       
să revină în Iugoslavia şi " să-şi facă datoria faţă de adevăr ". Câtă ipocrizie ! De ce       
n-a intervenit încă de la început, înainte de a fi expulzaţi ? De altfel, această duplicitate 
păguboasă l-a caracterizat întotdeauna pe Vuk Draskovic. Totdeauna mi-a dat        
impresia unui om bântuit  de o forţă malefică, o forţă care l-a împins să-şi trădeze 
susţinătorii, trecând din tabăra Opoziţiei (al cărei lider a fost), direct  în fotoliul               
de vice-prim-ministru al Guvernului federal, controlat de preşedintele Slobodan Milosevic. 
Doar din când în când, parcă reuşea să se elibereze de aceasta forţă care îl bântuia        
şi redevenea liderul în care speraseră sute de mii de sârbi. 

                                  
Vuk Draskovic, alături de Zoran Djndjic şi Vesna Pesic, în timpul demonstraţiilor 
din 1996



Atât preşedintele Bill Clinton, cât şi secretarul de stat american, Madeleine Albright,        
au adresat  mesaje televizate, transmise prin satelit în zona Iugoslaviei, informează AFP. 
“Fac apel la toţi sârbii şi la toata populaţia de bună-credinţă să ni se alăture,            
pentru a putea găsi o cale de încheiere a acestui conflict inutil, care ar putea fi evitat,” 
spunea Bill Clinton. “Milosevic ar fi putut  păstra Kosovo în Serbia şi păstra pacea.                 
În loc de aceasta, el a pus în pericol viitorul provinciei Kosovo şi v-a adus război.” 
Madeleine Albright  le-a reamintit sârbilor că şi-a petrecut o parte a copilăriei la Belgrad    
şi le-a spus, vorbind într-o sârbo-croată cu accent ceh, că “obiectivul NATO nu este        
de a face rău sârbilor nevinovaţi, ci de a face să înceteze atacurile din Kosovo”.
Între timp, Ambasada Iugoslaviei din Paris a fost închisă, iar diplomaţii sârbi urmau        
să se întoarcă acasă. Solidari cu sârbii, ruşii au decis expulzarea membrilor              
Misiunii de informare a NATO din Moscova, un diplomat francez şi un general german.

O dovadă că Draskovic nu avea prea multe de spus în guvern a fost şi vestea pe care       
o primisem în aceeaşi după-amiază : colegul şi prietenul meu, Radu Ciobotea,            
şeful Biroului de presă din Timişoara al "Evenimentului zilei", a fost arestat, undeva      
între Belgrad şi Nis şi a fost expulzat din ţară. L-am sunat pe mobil, imediat  ce am aflat. 
M-a recunoscut şi a început să râdă. Se afla în drum spre România, escortat                  
de două maşini de Poliţie. Plecase de la Belgrad către Nis, cu gândul să ajungă la Priştina. 
Pe drum, s-a oprit  să-şi dezmorţească oasele într-un sat şi a intrat într-o cafenea.          
N-a apucat să-şi comande nimic, pentru că, înăuntru, au intrat câţiva indivizi                  
de la Serviciile Secrete sârbeşti, l-au arestat  şi l-au interogat  timp de 8 ore. Îi reproşau      
- culmea ! - că a fost prezent în Iugoslavia, de câte ori a izbucnit  vreun conflict                 
(şi în Croaţia, şi în Bosnia, şi în Kosovo). L-au acuzat  că e spion, i-au trântit  în paşaport    
o ştampilă care îi interzicea să mai între în Iugoslavia vreme de un an de zile                      
şi l-au expulzat. Degeaba le-a argumentat Radu că, fiind ziarist, era normal să vină          
în Iugoslavia în timpul războaielor. Degeaba le-a spus că a scris şi o carte (“Război         
fără învingători”) despre tot  ce a văzut acolo. Câteva ore mai târziu, trecea, abătut, 
frontiera cu România, pe la Turnu Severin, urmărit de înjuraturile poliţiştilor sârbi. 

                        

              Radu Ciobotea în 1999, după ce a fost expulzat din Iugoslavia



Radu Ciobotea mi-a permis să redau câteva fragmente din reportajul publicat de el          
în “Evenimentul zilei” din 29 martie, despre aventura trăită în Kosovo:

“…Ofiţerul tânăr îmi traduce în engleză discursul şefului său:
- Cu regret va informăm că deţinem dovezi că desfăşuraţi activităţi ostile integrităţii     
şi suveranităţii Iugoslaviei. În primul rând, deţineţi casete cu muzica uşoară sârbească, 
deşi susţineţi că nu cunoaşteţi limba sârbă. În al doilea rând, casetele neînregistrate 
poartă marca “MOL”, care este firma ungurească. În al treilea rând, aveţi intenţia      
de a difuza în străinătate informaţii legate de conferinţa de presă ţinută                   
de un om politic iugoslav. De aceea, vom repeta interogatoriul, începând cu ziua         
şi ora când aţi intrat pe teritoriul iugoslav.

(…) Femeia îmi întinde paşaportul, spunând solemn:
- Veţi părăsi Iugoslavia până astăzi, ora 24.00. În caz contrar, veţi fi arestat          

pentru o perioadă nedeterminată. Aveţi dreptul de a reveni abia în 26 martie 2000.
- Ora 24.00 ? – întreb uluit. E deja ora 18.00 şi mai am 400 de kilometri până la primul 

punct de frontieră cu România. Şi mi-aţi tăiat cauciucurile!
Ofiţerul se răsteşte nerăbdător:
- Vă descurcaţi cum ştiţi. Dar nu uitaţi: numărătoarea inversă a început. Mai aveţi 5 ore 
şi 30 de minute. Drum bun!

(…) Intru în vamă la 23.45 şi vameşii încep verificarea actelor. Unul dintre ei observă 
interdicţia din paşaport şi-mi cere explicaţii. E 23.50. La 50 de metri în spate, Golful roşu 
care mă urmărise tot drumul opreşte şi stinge farurile. Vameşul observă, îmi înapoiază 
paşaportul şi spune:
- Hajde, brzo. Idete! (Hai repede, pleacă!)
Trec podul cu 100 la oră, grănicerii romani îmi fac semn că sunt nebun şi frânez          
abia în faţa barierei care mă desparte de România. Poliţiştii români de frontieră              
se reped la mine, cuprinşi de veselie:
- Iacă-tă şi “Evenimentul zilei”! Ia să vedem paşaportul. Aoleu! Ce le facurăţi ăstora, 
dom’le, de vă expulzară un an? Că, vorba aia, cal verde şi sârb deştept mai rar…”

La 19.30, am avut parte de încă un mic spectacol mediatic : buletinul de ştiri al Televiziunii 
Naţionale Iugoslave (RTS). Întrerupt, tot timpul, de clipuri scurte, cu lozinci patriotice     
de genul " Mai bine război, decât pact !" Desigur, era vorba de pactul de la Rambouillet,  
pe care sârbii au refuzat să-l semneze. Jurnalul nu conţinea prea multe ştiri propriu-zise. 
După un reportaj despre luptele din cel de-al Doilea Război Mondial, în care sârbii          
au ţinut piept armatei germane, au prezentat imagini de la mitinguri anti-americane,       
în care oamenii strigau : "Nu dăm Kosovo !" şi "Serbia ! Serbia !". Apoi, imaginile 
monumentului soldaţilor francezi care au murit în 1918, în luptele de eliberare                 
a Iugoslaviei, pe care cineva a scris cu vopsea neagră "Criminalii". Din nou reportaje 
despre anii celui de-al Doilea Război Mondial şi despre perioada ce a urmat. După care, 
colac peste pupăza, un material despre deschiderea, la Belgrad, a Salonului Internaţional 
al Automobilului, aflat la a nu ştiu câta ediţie. La ştiri externe, am putut  vedea 
demonstraţiile pro-sârbeşti de la Atena. Şi, în loc de publicitate, un videoclip                  
pe care am ajuns, cu timpul, să-l învăţăm pe de rost : pe muzica patriotică (cu versuri    
de genul "Te iubim, patrie ..."), imagini din pregătirile de luptă şi aplicaţiile             
Armatei Iugoslave. În sfârşit, spre final, o ştire, fără imagini, despre obiective civile 
avariate la Nis şi Leskovac. 



Conform AFP, NATO anunţase că, în noaptea precedentă, a atacat, pentru prima oară, 
poziţii din Kosovo ale armatei sârbe. Ruşii – care aveau să se transforme adesea,           
pe parcursul războiului, într-un fel de purtători de cuvânt ai sârbilor – au declarat,        
prin vocea generalului Iuri Baluievski, că NATO ar fi atins, în primele două zile                          
de bombardamente, circa 50 de obiective civile şi militare. “Chiar dacă reprezentanţii 
NATO au spus că operaţiunea a fost un succes, principalele ţinte nu au fost atinse          
de atacuri,” a afirmat Baluievski.
Pe de altă parte, s-a declanşat şi războiul mediatic. În timp ce un post de televiziune       
şi unul de radio sârbeşti anunţau că un avion al NATO s-ar fi prăbuşit lângă satul      
Donja Trnova, la 15 kilometri sud-vest de Bijeljina (în nord-estul Republicii Srpska), 
purtătorul de cuvânt al Alianţei, Jamie Shea, afirma că au doborât două avioane MiG-29 
ale sârbilor, care se aflau în spaţiul aerian al Bosniei şi ar fi intenţionat să atace       
trupele SFOR din această ţară. Desigur că ambele tabere au dezminţit informaţiile   
despre aceste pierderi. 

Am coborât la bar, să bem o bere. N-am apucat să o terminăm, pentru că a sunat    
alarma aeriană. Era 22.30. Am revenit  în cameră şi am deschis televizorul,         
schimbând canalele şi căutând un post care să spună ceva. Afară, dinspre periferia 
oraşului, se auzeau bubuituri înfundate. 25 de minute mai târziu, programul de la Studio B 
s-a întrerupt brusc, a apărut sigla Comandamentului Apărării Civile a Belgradului             
şi o voce marţiala a cerut populaţiei să nu intre în panică şi să rămână în adăposturi,  
până la ridicarea alarmei. A comunicat că a avut loc un atac cu rachete Tomahawk,       
mai multe cartiere ale oraşului au fost  atinse, dar nu au fost  lovite obiective civile.          
În faţa blocurilor din jurul hotelului nostru, sârbii au ieşit  pe trotuar şi comentau anunţul. 
Câte o femeie apărea la geam şi striga spre cei de jos că a vorbit cu o prietenă             
din alt cartier şi bomba a căzut în apropiere. 

                          
 Mile Cărpenişan, camaradul meu din timpul bombardamentelor NATO din 1999

Peste câteva minute, au sunat din nou sirenele alarmei, însă cu un alt semnal, pe care    
nu l-am mai auzit şi, din fericire, nici nu aveam să-l mai auzim până la sfârşitul războiului. 
Cel al alarmei chimice. Panică totală ! S-a anunţat că, în oraşul Sremcica, la 30 de km    
de Belgrad, a avut loc un atac cu arme chimice. Capitala nu era încă afectată.      
Populaţia din zonă era sfătuită să-şi pună măştile de gaze. Dacă nu au, să-şi acopere 
feţele cu batiste său cearşafuri umede. Anunţul se repeta, obsedant, din 5 în 5 minute. 



Apăreau amănunte noi. Dispăreau sau erau corectate unele informaţii. Era vorba           
de un atac chimic cu gaze a căror toxicitate nu era cunoscută. Primele simptome         
sunt dureri de cap, ochi şi stomac. La faţa locului au sosit  echipele de prim-ajutor.        
Cine se simte rău, să meargă urgent la spital sau la aceste echipe. Poliţiştii împart     
măşti de gaze. Au sosit  echipele de decontaminare ale Armatei. Vântul bate spre Belgrad 
şi norul de gaz va ajunge şi la noi. N-a fost atac chimic, ci un proiectil a lovit  un depozit    
al unei fabrici de combustibil pentru rachete, în care era stocat azot. Arde pădurea            
din apropiere. Şi, tot timpul : "Nu intraţi în panică ! Situaţia e sub control !" La ora 1.00, 
sirenele au anunţat încetarea alarmei chimice şi am răsuflat uşuraţi. Deşi, din când         
în când, ieşeam la geam şi adulmecam, încercând să disting vreun miros ciudat. 

Întrunit  mai devreme, Consiliul de Securitate al ONU a respins proiectul de rezoluţie     
prin care Rusia cerea încetarea imediată a bombardamentelor, fără ca SUA, Franţa        
sau Marea Britanie să facă uz de dreptul de veto. Conform AFP, proiectul obţinuse       
doar 3 voturi “pentru”, faţă de 9 cât avea nevoie, şi 15 voturi “contra”. 

Alarma aeriană a încetat  la 2.02. La buletinul de ştiri de la Studio B, ce se repeta din oră 
în oră, s-a anunţat că au fost lovite 10 obiective în Belgrad, în cartierele Avala, Jarkovo    
şi Lipovica, precum şi în zona aeroporturilor Batajnica şi Surcin. N-am apucat să mai notez 
şi alte localităţi lovite de bombe în noaptea aceea. Sârbii pretindeau că ar fi doborât        
2 avioane inamice, ai căror piloţi s-au catapultat şi sunt  căutaţi prin pădurile                  
de lângă nişte sate. 

                              
                                     Secvenţă din filmul “Wag the Dog”

Tensiunea se mai risipise, iar, pe Studio B, a apărut un anunţ. Conducerea postului         
de televiziune îşi cerea scuze că va abdica de la un principiu pe care l-a respectat        
chiar şi în perioada embargoului împotriva Iugoslaviei : cel de a nu prezenta filme artistice 
pentru care nu aveau drepturi de difuzare. Şi am avut ocazia să vad un film splendid       
şi straniu de apropiat de ceea ce se întâmpla în acele momente : "Wag the dog" (tradus 
de sârbi "Război împotriva adevărului"), regizat de Barry Levinson, cu Robert de Niro, 
Dustin Hoffman, Anne Heche şi Woody Harelson. Subiectul şi acţiunea m-au lăsat        
fără grai : pentru ca acesta să fie reales şi a estompa impactul negativ al unui scandal 
sexual, datorat unei afaceri amoroase cu o stagiară, consilierii unui preşedinte american 
au inventat un război între SUA şi Albania. 



Filmul, realizat înainte de celebrul scandal "Monica Lewinski", expune toate metodele      
de manipulare a opiniei publice americane şi este făcut de cineva care cunoştea,           
din cine ştie ce surse, toată idila dintre Bill Clinton şi fosta stagiară la Casă Albă. Mai mult, 
la un moment dat, într-o scenă din film, în planul secund, se vede un televizor,               
pe ecranul căruia apare celebra scenă în care Clinton o îmbrăţişează pe Monica Lewinski, 
care poartă pe cap o bască bleumarin. Scenă care a apărut pe toate canalele                 
de televiziune, la câteva luni după ce filmul era gata. Mai târziu, în cele aproape 3 luni    
de război, aveam să văd, de-adevăratelea, tot ce am văzut în filmul din acea noapte. 

Astăzi, cotidianul britanic “The Times” publicase o ştire care spunea ca poliţiile              
din 3 ţări europene, în colaborare cu Europolul, au stabilit că UCK este parţial finanţată    
cu fonduri provenite din traficul de droguri.

Nici nu s-a terminat  bine filmul, că, la 4.12, alarma aeriană a fost anunţată din nou. 
Oamenii erau avertizaţi că NATO lansează din avioane radiolocatoare şi, dacă văd         
aşa ceva, să anunţe, imediat, reprezentanţii Armatei. Ce-or fi alea, radiolocatoare ?     
Apoi s-a spus că numărul avioanelor inamice doborâte ar fi ajuns la 5, iar 2 piloţi au fost 
deja prinşi. Apoi, nu-mi mai amintesc nimic, pentru că am adormit cu nasul                    
în carneţelul de notiţe.
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O zi plină de surprize neplăcute. Dimineaţă, am plecat, împreună cu Mile, către centru.   
La colţ, când am ajuns pe strada Knez Mihailova, unde se circula doar pe jos,             
după câţiva paşi, am fost opriţi de o patrulă de Poliţie. "Sunteţi ziarişti ! Actele !"          
Am rămas cu gura căscată. Ne-am uitat unul la celălalt şi nu înţelegeam de unde           
au dedus aşa ceva. Eram îmbrăcaţi normal, doar eu aveam o geantă din piele pe umăr,    
şi nu vorbeam în acel moment, ca să-şi dea cineva seama că suntem străini. Le-am arătat 
paşapoartele şi legitimaţiile de presă şi le-am explicat că abia luni ne vom putea acredita 
la Centrul de presă al Armatei Iugoslave, care urma să se înfiinţeze. După ce s-au convins 
că nu aveam nici camere video, nici aparate foto, ne-au lăsat  în pace. După câţiva paşi, 
am înţeles de unde atâta interes. Clădirea filialei locale a Institutului "Goethe"                
nu mai avea nici un geam întreg, iar pereţii erau pictaţi cu zvastici. Lângă ea,            
sediul "British Council" îşi căsca vitrinele fără geamuri spre trecători, iar pe ziduri        
erau scrise mesaje obscene la adresa lui Tony Blair. Ceva mai încolo, sediul           
Centrului Cultural American fusese devastat, iar nişte puştani aruncau cu pietre              
în geamurile apartamentelor de deasupra, unde am presupus că locuiseră americanii.   
Sub ochii îngăduitori ai unor poliţişti. Ba mai mult, când unul rata ţinta, era luat de mână 
şi trimis acasă, să facă locul altuia mai bun. Am mai făcut câţiva paşi şi am văzut           
ce a rămas din sediul companiei "Air France", apoi din Centrul Cultural Francez,              
pe care sârbii au scris "Chirac, poulle mouille" şi “V-am f….t mamele la toţi, de-aia sunteţi 
atât  de mulţi !”. Printr-o altă inscripţie, pictată cu vopsea pe zid, sârbii îşi cereau scuze    
că au aruncat  cu pietre în sediile centrelor culturale, justificând că ouăle                      
erau prea scumpe.



Graffiti-urile de pe ziduri dovedeau simţul umorului şi mai puţină ură decât ar fi fost, 
poate, normal, din partea unor oameni bombardaţi de avioanele ţărilor respective.        
Era o formă de protest, o descătuşare şi - de ce nu ? - un mod de a arăta că nu se dau 
bătuţi aşa uşor. Sârbii care treceau pe lângă centrele culturale devastate îşi scuipau 
scârba pe zidurile inscripţionate. Şi, cu toate că au spart geamurile şi au răvăşit  totul      
în interior, nimeni nu a furat nici măcar o coală de hârtie. Spre după-amiază, tot ce se afla 
înăuntru a fost strâns şi dus cine ştie unde, de poliţişti.

Astăzi, în Piaţa Unirii din Timişoara, 300 de persoane au protestat împotriva agresiunii 
NATO asupra Iugoslaviei, a transmis corespondentul Mediafax. Câţiva tineri au dat  foc  
unui drapel american, pe care l-au călcat  în picioare, iar manifestanţii au strigat     
“Kosovo e Serbia !” şi “Nu dăm Kosovo !”. Cei mai mulţi erau de origine sârbă,               
iar reprezentantul lor în Parlamentul României, deputatul Slavomir Gvozdenovici, a spus  
că sârbii din România “îi susţin pe iugoslavi în refuzul lor de a semna documentul         
prin care ar capitula şi ar pierde pentru totdeauna Kosovo, pământul sfânt al Serbiei”.
Aseară, zeci de români aflaţi la muncă în Iugoslavia s-au întors în ţară, iar mai mulţi sârbi 
din oraşul Vîrşeţ, de lângă frontiera cu România, au sosit  în judeţul Timiş,                      
la rude sau prieteni.

             
Manifestaţie la Bucureşti împotriva bombardamentelor NATO asupra 
Iugoslaviei

Următoarea surpriză neplăcută a fost că toate ţigările dispăruseră din chioşcuri.            
Cu mare greutate, am reuşit  să cumpărăm, pe sub mână, două pachete de "Point",    
nişte ţigări sârbeşti atât de proaste, încât, până s-a terminat războiul, un pachet început  
a zăcut pe noptiera din camera de hotel şi nu am mai îndrăznit să ne atingem de el.     
Din ce spuneau oamenii, ţigările străine (chiar şi cele vândute în chioşcuri) ajungeau    
prin reţele mafiote, tolerate de autorităţi şi controlate de oameni apropiaţi regimului       
de la Belgrad. Odată decretată starea de război, Armata a interzis reţelelor mafiote       
să-şi mai facă de cap. Aşa că au dispărut  şi ţigările de pe piaţă. Câteva zile am suferit 
amarnic, după care ţigările străine au reapărut, vândute de bişniţari prin pieţe             
sau prin pasaje. Însă, totdeauna, cu mare fereală. 



De altfel, împotriva bişniţarilor a fost dezlănţuită o adevărată prigoană, a cărei rigoare     
a mai slăbit abia spre sfârşitul războiului. Preţul benzinei la negru a ajuns deja                
la 4 DM/litru, însă nimeni nu vindea decât cu mari precauţii. Am fost sfătuiţi să nu riscăm 
să schimbăm valută pe stradă, pentru că majoritatea celor care se ofereau să o cumpere 
lucrau mână în mână cu Poliţia sau cu Serviciile Secrete, ai căror oameni apăreau           
ca din pământ şi îţi confiscau toţi banii. 

“Vuk Draskovic a înşelat în mod grosolan opinia publică iugoslavă şi străină, declarând    
că guvernul federal ar fi suspendat decizia de expulzare a jurnaliştilor străini                  
de acum câteva zile,” a anunţat, astăzi, un comunicat al Ministerului sârb al Informaţiilor. 

Când am ajuns la Media Center, am reuşit să mai aflăm detalii despre noaptea ce trecuse. 
Câteva posturi locale de radio au anunţat, din nou, că au fost lansate radiolocatoare        
şi cei care le găseau erau rugaţi să anunţe, imediat, Armata. Ne-am interesat  şi am aflat   
că radiolocatoarele erau nişte aparate de dimensiunea unui radio, care emiteau     
semnale de ghidaj pentru bombardierele inamice. Câteva zile mai târziu, o cunoştinţă    
ne-a povestit că a găsit unul în grădina bunicului său şi, când au venit militarii să-l ridice, 
bătrânul i-a chemat în casă şi le-a arătat, ascunse sub pat, vreo 10-12 bucăţi.               
Nu ştia el prea bine ce sunt, dar le adunase de pe câmp şi le pusese la loc sigur,            
să scoată un ban pe ele, dacă ar fi avut vreo valoare.

Ultimele veşti spuneau că, pe teritoriul iugoslav ar fi fost atinse 20 de obiective civile,     
iar în Muntenegru, ar fi 2 morţi şi 1 rănit. La Priştina, nici la ora 17.00, alarma aeriană 
anunţată cu o seară înainte nu fusese ridicată, iar curentul fusese întrerupt,                 
de-a lungul întregii nopţi. Cursele de autobuze spre Kosovo au fost suspendate.       
Auzind că fabrica lor este pe lista obiectivelor ce urmau să fie bombardate, muncitorii     
de la "Zastava" din oraşul Kragujevac, singura uzină iugoslavă care producea automobile, 
au refuzat să iasă din schimb, pentru a-şi apăra locul de muncă. 

                              
                         MiG-urile sârbilor în baza subterană de la Priştina

Militarii NATO au fost nedumeriţi de hotărârea sârbilor de a nu utiliza intensiv       
apărarea anti-aeriană şi de a permite decolarea avioanelor MiG-29, apreciază                   
o analiză a AFP. Trei avioane de acest tip, care s-au ridicat de la sol în prima noapte       
de război, au fost imediat reperate de avioanele-radar AWACS ale NATO, iar două dintre 
ele au fost distruse. De asemenea, Alianţa Nord-Atlantică a anunţat că a deteriorat  grav 
cartierul general al Armatei a III-a, situat în apropierea frontierei cu Kosovo şi considerat 
centrul de control al operaţiunilor sârbe din provincie. NATO a mai anunţat trecerea         
la faza a doua a operaţiunii “Determined Force”, conform căreia va ataca trupele sârbe. 



Maşinăria propagandei iugoslave s-a pus în mişcare, cu o eficienţă incredibilă, care avea 
să menţină ridicat moralul oamenilor, de-a lungul întregului război. Sportivii sârbi           
din întreaga lume au declarat că vor purta doliu la toate competiţiile la care vor participa. 
Ca să evite probleme ca acelea de aseară, a fost oprită activitatea tuturor combinatelelor 
chimice din ţară. Pentru a face faţă crizei de benzină, s-a anunţat că taximetriştii          
vor primi, zilnic, câte 10 litri de carburanţi.

Mâine, urma să se aniverseze Ziua Republicii Serbia. Se împlineau 10 ani de când             
a fost votat un amendament la Constituţie, care prevedea integritatea teritorială a ţării.   
În Piaţa Republicii, din centrul Belgradului, a fost  anunţat un mare concert de muzica rock 
şi pop. Nu m-am mirat, pentru că, de obicei, concertele erau una din formele de protest 
ale sârbilor, folosite de câte ori aveau ocazia. Nu voi uita niciodată concertul                  
din ianuarie 1997, când se aniversa "Revelionul sârbesc" (după calendarul vechi),            
la care au venit peste 600.000 de oameni. Era apogeul protestelor Opoziţiei         
împotriva lui Slobodan Milosevic. 

După-amiază, la 16.40, o bubuitură puternică a zguduit centrul Belgradului.           
Sirenele alarmei aeriene au început să sune abia după aceea. Deja oamenii                 
sunt mai speriaţi şi se grăbesc să se adăpostească. Până acum, autorităţile s-au arătat 
foarte nemulţumite că sârbii nu respectă obligaţiile pe care le au în timpul alarmei.        
Nu se duc în adăposturi, nu-şi trag maşinile pe dreapta şi continuă să circule,                
nu sting luminile în casă şi aşa mai departe. Nici măcar ştirile despre importantele  
pagube materiale de la obiectivele civile lovite de bombe nu i-au îngrijorat. 

                 
                           Avion NATO decolând în Operaţiunea “Allied Force”

52,4 % din locuitorii marilor oraşe bulgare au mărturisit că se simt ameninţaţi de conflictul 
dintre NATO şi Iugoslavia, marile ziare au publicat hărţile cu principalele adăposturi     
anti-aeriene şi au sfătuit populaţia ce să facă, în cazul unei eventuale alarme       
împotriva bombardamentelor.



Alarma nu s-a mai ridicat şi a început încă o noapte de teroare. Indignaţi,                 
sârbii au anunţat  că aeroportul din Podgorica a fost bombardat la nici 5 minute          
după aterizarea unui avion civil. Spuneau că, la raidurile aeriene, participă                 
peste 200 de avioane din 10 ţari. Spre miezul nopţii au început, din nou, să se audă 
bubuituri dinspre dealurile din sudul Belgradului. După o jumătate de oră, la Studio B      
s-a anunţat că au fost  lovite ţinte din cartierul Rakovica şi au fost avariate                   
mai multe obiective civile. Am văzut imagini: case cu acoperişuri răvăşite                       
şi geamuri sparte. A fost bombardată fabrica "1 Mai" din cartier şi mănăstirea Rakovica    
a fost  avariată. În faţa zidurilor mănăstirii, care avea mai multe geamuri sparte,           
Vuk Draskovic dădea un interviu postului de televiziune CNN. Patetic, uşor exaltat,    
liderul SPO era indignat că bombele Aliaţilor lovesc cartierele civile şi se adresa,       
privind spre cer, piloţilor NATO : "Nu mai lansaţi rachete de la 10.000 de metri !         
Dacă aveţi curaj, coborâţi pe pământ, să ne privim în ochi !"

Deşi NATO a negat că vreun avion al său ar fi avut probleme, AFP a dat publicităţii   
modul în care sunt recuperaţi piloţii căzuţi în teritoriul inamic. Operaţiunea,      
încredinţată unei unităţi speciale, e foarte periculoasă şi, dacă pilotul e rănit,          
şansele sunt minime. Înaintea decolării, piloţii îmbracă o vestă de supravieţuire,          
care conţine o busolă, un receptor GPS (care permite localizarea, prin satelit, a piloţilor,  
cu o precizie de 10 metri, în orice punct pe glob), un radioemiţător, cu care               
poate comunica prin semnale electronice codate, baterii, o oglindă, un fluier,          
rachete de semnalizare, torţe bengaleze (care produc o lumină albăstruie intermitentă),   
o trusă de prim-ajutor, vopsea de camuflaj şi o hartă plastificată. Sub scaunul                
de catapultare, este instalat un sac de supravieţuire, în care sunt puse o pătură termică, 
un veston de camuflaj, puţină hrană, o rezervă de apă şi diverse ustensile.
Odată ajuns la sol, pilotul camuflează paraşuta şi caută un loc de unde să comunice       
cu ai săi. Transmisiile nu trebuie făcute decât din oră în oră şi, odată stabilit  contactul, 
pilotul va trebui să transmită trei coduri avioanelor de război care au plecat                  
să-l recupereze: o literă, o cifră şi un cuvânt, care se schimba în fiecare zi.
În timpul războiului din Bosnia, trei aviatori – un american, în iunie 1995, şi doi francezi,  
în august 1995 – au fost nevoiţi să se catapulteze şi au ajuns în zone ocupate                
de sârbii bosniaci. Pilotul american a fost recuperat, după şase zile petrecute                  
în teritoriul inamic. Cei doi francezi au fost  capturaţi imediat  de sârbi, dar au fost    
eliberaţi ulterior.

28 martie 1999 

Alarma aeriană a fost ridicată abia la 10.30, ca să fie anunţată din nou, ceva mai târziu. 
Sârbii spun ca un avion al NATO, de tip F-15, ar fi fost lovit de artileria anti-aeriană ieri,   
la ora 15.00, deasupra localităţii General Jankovic, de la graniţa cu Macedonia,                
şi s-ar fi prăbuşit  în această ţară. Tot ieri, la ora 23.00, profitând de raidurile aeriene, 
gherilele UCK au atacat cu grenade Primăria din Priştina, apoi o patrulă a Poliţiei sârbe.  
La ora 23.10, două bombe au căzut în capitala provinciei Kosovo. Ministrul Informaţiilor    
a declarat că Belgradul ar fi fost lovit, de la periferie şi până aproape de centru.          
Încă nu a fost  făcut  un bilanţ al victimelor, însă a pretins că ar fi fost atins                      
şi un adăpost anti-aerian şi mai mulţi civili ar fi fost  ucişi şi răniţi. A recunoscut              
că două avioane sârbeşti au fost  doborâte, dar a precizat că ambele se aflau                  
în spaţiul aerian iugoslav, în misiune de apărare. 



O sursă militară autorizată a declarat AFP ca jumătate din avioanele MiG-29 sunt deja 
scoase din luptă. Înainte de atacuri, Iugoslavia deţinea în jur de 15 avioane MiG-29,       
47 de tip MiG-21F şi 17 de tip MiG-21U.

Dar ştirea care avea să înconjoare, instantaneu, întregul mapamond era că, aseară, 
antiaeriana iugoslavă ar fi doborât un avion american de tip F-117 A Stealth,          
celebrul "avion invizibil". Avionul s-a prăbuşit  la Budjanovci, la 20 de kilometri vest         
de Belgrad, în jurul orei 22.30. Nu mi-a venit  să cred, dar RTS a prezentat, dimineaţă, 
imagini cu resturile fumegânde ale aparatului, iar NATO a recunoscut pierderea avionului  
şi a declarat că pilotul a fost recuperat de un comando aeropurtat. 

             
                Rămăşiţele avionului invizibil doborât de antiaeriana sârbă

La Bruxelles, oficialii Alianţei au afirmat că avionul s-ar fi prăbuşit  din motive tehnice.     
În realitate, deşi fabricat dintr-un aliaj special care îl face nedetectabil de radare,       
F-117 nu este atât  de invizibil. Când a fost prezentat armatei americane, testele au fost 
făcute în desertul Nevada, în condiţii ideale de temperatură şi umiditate, în care,         
într-adevăr, nu poate fi detectat  de radar. În condiţii reale şi, mai ales, într-o noapte 
ploioasă şi ceţoasă ca cea de ieri, lucrurile nu mai stau chiar aşa. 

Specialişti ai NATO, citaţi de AFP, au declarat că bombardierul F-117A Nighthawk         
este aproape nedetectabil pentru radarele inamice, însă marele său defect                  
este instabilitatea. Armata americană are 15 aparate de acest tip, care au costat            
45 de milioane de dolari fiecare. Viktor Amaczi, consilier principal al Ministerului Apărării 
ungar, a declarat agenţiei de presă MTI că sistemul de recunoaştere de tip P-12,            
de fabricaţie sovietică, lucrează cu o bandă de unde diferită de cea utilizată                   
de tehnica modernă şi este capabil să depisteze “avionul invizibil”.



Mai târziu, am aflat  de la un sârb care se afla în bateria antiaeriană ce îl doborâse, că,    
pe radare, văzuse ceva destul de neclar. Un punct care, ba apărea, ba dispărea. 
Nedumeriţi şi nedorind să-şi risipească aiurea muniţia, ofiţerii sârbi i-au ordonat 
servantului să tragă în direcţia respectivă cu o rachetă meteorologică. Aceasta,               
în momentul în care explodează, împrăştie particule de staniol şi alte materiale              
cu proprietăţi electrostatice, care ar trebui să disperseze norii. Acestea au intrat              
în motoarele fine ale avionului, care s-a prăbuşit  ca o plăcintă. Faptul că nu a fost    
distrus în aer le-a permis, ulterior, americanilor, să pretindă că avionul a avut o defecţiune.

O confirmare a variantei sârbilor despre doborârea avionului F-117 sunt criticile aduse  
unui avion similar, bombardierul secret american B-2. Aparatul este considerat  nedetectabil 
de radare, are o rază de acţiune de 11.000 de kilometri fără alimentare şi poate lansa    
16 bombe de mare precizie, de o tonă fiecare, ghidate prin satelit. B-2 este foarte criticat 
din cauza preţului (2,2 miliarde de dolari), iar un raport din 1997 al Congresului SUA,   
citat  de AFP, susţinea că, pe timp de ploaie, avionul nu mai este invizibil, iar materialul   
de la suprafaţă se degradează sub efectul umidităţii. Pentagonul a dezminţit            
aceste informaţii.

După prânz, Armata iugoslavă a organizat, pentru ziarişti, o deplasare la Budjanovci.     
Am avut ocazia să vedem cu ochii noştri celebrul avion, care arăta, înfipt în noroiul        
din grădina unui ţăran, la fel de prăpădit ca oricare altul. Într-adevăr, materialul din care 
era construit părea destul de ciudat şi uşor, iar vopseaua gri care îl acoperea parcă         
ar fi fost  din cauciuc. În timp ce jurnaliştii străini se îmbrânceau să-l filmeze, iar noi        
ne rodeam unghiile de ciudă că nu aveam o cameră video, în jur au început să se strângă 
sătenii din Budjanovci. Câţiva, mai curajoşi, i-au dat la o parte pe ziarişti şi au încins        
o horă pe aripa triunghiulară a avionului. Imaginea era formidabilă : 5-6 sârbi, bărbaţi     
şi femei, cântând şi tropăind cu bocancii pe unul din cele mai scumpe avioane din lume, 
sub privirile stupefiate ale reporterilor străini. Deşi toţi i-au filmat, nici un post occidental 
de televiziune nu a arătat  imaginea ineditei hore. „Eu palmez o bucată,” mi-a şoptit  Mile 
printre dinţi şi mi-a facut semn din priviri să-i ţin spatele. Din păcate, militarii sârbi       
erau cu ochii pe noi şi nu ne-am putut  apropia suficient. Câteva zile mai târziu, am văzut 
la una din televiziunile sârbeşti un reportaj despre ţiganii de la marginea comunei 
Budjanovci, care au apucat să fure nişte bucăţi din avion şi şi-au făcut  din ele antene TV, 
însă se văitau că materialul e prost şi prind programele cu purici.

                          
                  Sârbii au încins o horă pe rămăşiţele avionului F-117 A



Ecourile doborârii "avionului invizibil" încă nu apăruseră printre sârbi. Pe la 10.00,       
când ne-am dus spre Piaţa Republicii, unde începea concertul, o tânără ne-a oprit          
pe stradă şi ne-a agăţat în piept, cu o agrafă, un pătrăţel de hârtie, pe care era desenată 
o ţintă. Cineva a avut geniala idee să deseneze o ţintă şi să şi-o prindă în piept,     
arătând că sfidează bombardamentele şi se consideră un potenţial obiectiv              
pentru bombele NATO, deşi liderii occidentali susţineau sus şi tare că nu vor fi vizate  
decât obiective militare. Moda "Target" s-a răspândit aproape instantaneu în toată lumea, 
devenind simbolul protestului împotriva atacurilor NATO asupra Iugoslaviei. În câteva zile, 
pe străzile Belgradului puteai cumpăra insigne, tricouri, calendare, brichete, ceasuri, 
farfurii, toate cu simbolul " Target ". De-a lungul întregului război, la fel ca majoritatea 
jurnaliştilor sârbi sau străini, am purtat şi noi, fără întrerupere, o insignă cu "Target"       
în piept şi ne-am simţit, parcă, mai aproape de oamenii care îndurau bombardamentele, 
fără să aibă altă vină decât că s-au născut în acest colţ al Europei.

Concertul din Trg Republike (Piaţa Republicii) a adunat câteva zeci de mii de oameni. 
Foarte mulţi tineri, majoritatea purtând în piept bucăţele de hârtie cu "Target".          
Prima formaţie care a cântat a fost Bajaga i Instruktori, unul din cele mai celebre grupuri 
din anii ‘80. Au urmat vedete de acelaşi calibru : Dejan Cukic, Revolver, Yu Grupa, 
Electricni Orgazam. Atmosfera era extraordinară. În primele rânduri, ca să poată fi 
surprinşi de camerele de luat vederi ale televiziunilor iugoslave, i-am văzut pe liderul 
Partidului Radical din Serbia (SRS), Vojislav Seselj şi pe soţia lui Vuk Draskovic.         
Câţiva oameni purtau pancarte anti-americane şi foarte mulţi fluturau drapele iugoslave 
sau sârbeşti. O pânză imensă, pe care era desenată o ţintă, a trecut, din mână în mână, 
pe deasupra oamenilor ce asistau la concert şi am văzut, deja, prima referire                  
la doborârea avionului invizibil : o pancartă pe care scria "F-117 A, Ha, Ha, Ha !".          
Mi-am cumpărat  şi eu o insignă cu "Target" şi m-am trezit luând şi una pe care scria  
"Fuck you USA".

                     
                    Protestele anti-NATO din Piaţa Republicii din Belgrad



Azi-dimineaţă, la Belgrad a sosit fostul premier rus Igor Gaidar. În afară unor întâlniri      
cu oficialii iugoslavi şi a unor imagini prezentate la TV, nimeni nu s-a sinchisit  prea tare       
de vizită.

La 16.40, am auzit bubuiturile unor explozii la marginea Belgradului şi,                      
după un sfert  de oră, au sunat sirenele alarmei aeriene. Într-o declaraţie televizată, 
ministrul iugoslav de Externe a afirmat că, până acum, au doborât 5 avioane ale NATO. 
Din nou, poveşti cu radiolocatoare. Un autobuz cu ziarişti ruşi a fost  atacat de UCK    
lângă Priştina. Oraşul Cacak a fost lovit de 5 proiectile care vizau fabrica de armament. 
Capitala Muntenegrului, Podgorica, a fost atinsă de 2 rachete. La Leskovac, mai multe case 
au fost afectate de bombardamente. 

La ora 21.00, a încetat alarma aeriană. Spre surprinderea tuturor, după patru nopţi              
de întuneric, iluminatul public al Belgradului a fost, din nou, pus în funcţiune. Parcă totul 
arăta altfel, în nuanţe mult mai optimiste. Nu prea mult  optimism ! La 22.05,           
partea de nord a oraşului a fost zguduită de trei explozii, după care au început, din nou,    
să sune sirenele alarmei aeriene. 

Guvernul român a sperat că poziţia adoptată de România faţă de raidurile            
împotriva Iugoslaviei să determine NATO să facă ţării noastre o invitaţie de aderare         
la structurile Alianţei, cu ocazia summit-ului de la Washington. Zilele trecute,        
secretarul de stat al MAE Elena Zamfirescu a declarat agenţiei Mediafax că “deşi,         
până acum, semnalele nu au fost de asemenea natură, ne-am aştepta ca, la Washington, 
să primim o invitaţie de aderare, în contextul situaţiei din Iugoslavia”.
Între timp, a apărut încă o problemă majoră în Balcani, care, deşi ne va afecta şi pe noi,  
a fost întâi semnalată de bulgari. Premierul Ivan Kostov a declarat că, din cauza războiului 
din Iugoslavia, ţara sa se găseşte “aproape în situaţie de embargo”. Traficul aerian           
e blocat, cel feroviar cunoaşte mari întârzieri, în timp ce transportul rutier – care            
se desfăşoară prin România – înregistrează cheltuieli mai mari. De asemenea,         
traficul pe Dunăre s-a blocat, surprinzând patru convoaie bulgăreşti în amonte               
de Iugoslavia. 
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Alarma a încetat la 7.03, însă doar pentru 3 ore şi jumătate. Între timp, am mai aflat 
amănunte despre noaptea care a trecut. La 21.00, a fost bombardat  oraşul Sombor, 
dinspre graniţa cu Ungaria. Am văzut la televizor imaginile unei rachete neexplodate, 
filmată de televiziunea locală. Părea un crenvurşt imens de metal, aparent inofensiv.  
Sârbii spun că au mai doborât 3 avioane inamice: unul la Sombor, altul la Loznice,          
iar al treilea la Gorni Milanovac. Priştina arăta destul de rău, cu clădiri dărâmate            
de bombe. Trei rachete de croazieră au lovit centrul oraşului. Pompierii s-au luptat          
cu flăcările incendiilor şi câteva blocuri de locuinţe arătau ca după cutremur. La Cacak, 
bombele au lovit depozitele unor fabrici. Oraşul Nis este acoperit  de nori groşi de fum.   
Un grup de hackeri sârbi, autointitulat  " Mâna neagră a îngerilor Serbiei ", a anunţat       
că va sparge codurile şi va intra în fişierele computerelor NATO, pe care le va şterge.



Fostul prim-vice-premier rus, Boris Nemţov, aflat la Belgrad împreună cu Igor Gaidar,        
a declarat că autorităţile iugoslave sunt gata să negocieze o soluţie politică a conflictului, 
însă cu condiţia încetării imediate a bombardamentelor. La rândul său, într-un interviu 
acordat  cotidianului francez “La Croix”, preşedintele Partidului Democrat (de opoziţie), 
Zoran Djindjic, declara: “Trei actori au ajuns în prim plan, toţi trei dând semne               
de extremism: separatiştii albanezi, Milosevic şi Statele Unite. Este o lovitură              
dată democratizării regiunii şi cer secretarului general al ONU să intervină                     
pe lângă Milosevic, ca să stopeze operaţiunile Armatei iugoslave din Kosovo.”

În Trg Republike, 20.000 de oameni s-au adunat la concertul de prânz, care se va repeta 
în fiecare zi. Astăzi, au cântat, printre alţii, formaţia Moby Dick şi legendara Lepa Brena, 
una din cele mai mari staruri ale muzicii turbo-folk din Iugoslavia. „Trebuie s-o vedem,”     
a hotărât Mile şi ne-am dus la concert. „Are 50 de ani, dar arată la fel de bine.             
Nici nu credeam că mai trăieşte !” În anii ‘80, Lepa Brena aduna zeci de mii de oameni    
la concertele ei. A venit şi la Timişoara, pe vremea lui Ceauşescu, şi a cântat pe stadion, 
ridicând în picioare tribunele. 

              
              Mesaje ironice ale sârbilor, după doborârea “avionului invizibil”

Astăzi au început  batjocura la adresa inamicilor. Aluzie la doborârea avionului F-117 A, 
câţiva tineri au desfăşurat  o pânză imensă, pe care scria "Ne pare rău, dar n-am ştiut     
că este invizibil !" A fost  doar începutul. În câteva zile, la sârbi totul devenise “invizibil”.   
Pe taxiuri, pe insigne, pe tricouri, pe vitrinele magazinelor, peste tot  scria “I’m invisible 
too”. În aceasta atmosferă, vestea că un avion al NATO s-ar fi prăbuşit  la ora 13.15,  
lângă cimitirul din satul Stajna, din apropiere de Pale, în teritoriul sârb al Bosniei,             
a fost  primită cu urale de cei strânşi în piaţă. Agenţia sârbă bosniacă SRNA, care anunţase 
ştirea, a spus că, la faţa locului, au ajuns rapid poliţiştii şi membrii misiunii SFOR.



AFP spune că Pentagonul a anunţat astăzi, că îşi va întări forţele aeriene angajate          
în bombardamente, aducând încă 20 de avioane, dintre care 5 bombardiere strategice B-1. 
De asemenea, conform unui responsabil al NATO, rămas anonim, din această            
după-amiază, au intrat în acţiune în Kosovo şi avioanele A-10, supranumite   
“distrugătoare de tancuri”. Deja NATO a extins ţintele la toate forţele armate sârbe 
dispuse la sud de paralela 44.

Între timp, s-a inventat şi Centrul de presă al Armatei Iugoslave, care urma “să ne poarte 
de grijă” de-a lungul întregului război, unde, în următoarea săptămână, toţi ziariştii 
trebuiau să se acrediteze. Ne-am dus şi noi. Am completat  un formular, cu toate       
datele personale şi l-am lăsat  pentru aprobare. Pe formular, deasupra locului            
pentru semnătură, scria că orice material scris, filmat sau înregistrat  trebuie prezentat     
la Centrul de presă, pentru a fi aprobat (şi, desigur, cenzurat). Mai hazliu                      
era “Regulamentul ziaristului străin”, tradus în engleză şi afişat la vedere, pe un panou.   
În textul acestuia ni se atrăgea atenţia că acreditarea pe care urma să o primim            
nu ne conferă nici un drept, ci doar ne justifică prezenţa într-o ţară aflată în stare          
de război. Mai departe, orice doream să facem era posibil doar cu aprobarea prealabilă    
a Centrului de presă. Erau interzise orice fel de transmisii în direct, video sau audio,      
prin telefon, fax sau Internet. Cei ce doreau să filmeze undeva, erau obligaţi                  
să completeze, de fiecare dată, un formular în care să precizeze cine face parte            
din echipă, unde se filmează, între ce ore şi de ce. După care, caseta trebuia prezentată 
pentru cenzurare. La fel trebuia să se întâmple cu orice înregistrare audio sau text          
ce urma să fie transmis spre publicare undeva. Pentru stand-up-uri, erau stabilite,           
cu stricteţe, 3 locaţii în centrul Belgradului şi un orar în cadrul căruia puteau fi realizate.      
În final, se atrăgea atenţia jurnaliştilor că, în cazul nerespectării acestui regulament,      
nu vor mai beneficia de tradiţionala ospitalitate sârbească. Adică, o elegantă ameninţare 
cu expulzarea.

                         
                Rămăşiţele avionului invizibil doborât de antiaeriana sârbă

Desigur că nimeni nu a respectat  cu stricteţe regulamentul, însă ofiţerii care coordonau 
Centrul de presă îl puteau folosi şi l-au folosit, de câte ori doreau să se scape                
de vreun jurnalist. Ştiau tot ce transmiteam, pentru că, de la ambasadele Iugoslaviei     
din fiecare ţară, erau, zilnic, transmise rapoarte cu tot  ce mass-media informa         
despre război. Dar asta aveam să o aflu ceva mai târziu, pe propria piele. Militarii        
erau ajutaţi de personalul Ministerului Informaţiilor şi tot  ei erau singurii care puteau 
aproba intrarea în Iugoslavia a jurnaliştilor străini. 



După ce ne-am predat cererile de acreditare, ni s-a spus să venim a doua zi. Inspiraţi,   
ne-am întors seara târziu. Aglomeraţia de până atunci dispăruse. Am aflat că am fost 
acreditaţi. Unul dintre funcţionarii Centrului de presă ne-a fotografiat cu un aparat digital 
şi, în câteva secunde ne-a dat acreditările. Nişte legitimaţii trase în folie de plastic,         
cu emblema Armatei Iugoslave şi fotografia fiecăruia. A mea avea numărul 400.

Agenţiile de presă străine au început să insiste asupra unei eventuale intervenţii terestre  
a NATO în Kosovo. “NATO s-a înşelat în strategia sa,” a declarat pentru “Le Figaro”, 
generalul britanic Michael Rose, fost comandant al trupelor FORPRONU din Bosnia. 
“Alianţa nu este în măsura să altereze, să distrugă şi să elimine capacităţile militare       
ale Armatei iugoslave. Acest lucru este imposibil fără trimiterea de trupe la sol.”
La rândul său, generalul francez Philippe Morillon, fost comandant al caştilor albastre      
din Bosnia, aprecia drept inevitabilă trimiterea trupelor de uscat  în Iugoslavia                  
şi a accentuat că “acela care crede că se poate face război fără pierderi de vieţi omeneşti 
se înşeală”.

Întrebat de ziarişti despre eventualitatea unei intervenţii terestre, purtătorul de cuvânt    
al Pentagonului, Kenneth Bacon a ocolit un răspuns direct, precizând doar că      
pregătirea acesteia ar necesita câteva săptămâni. În aceeaşi zi, Rudolf Scharping, 
ministrul german al Apărării, a fost categoric, excluzând trimiterea unor trupe la sol.

Fostul secretar de stat  american Henry Kissinger nu a eliminat  intervenţia terestră,       
însă a subliniat  că acordul de la Rambouillet trebuie revăzut şi a atras atenţia că,     
pentru a justifica intervenţia în Iugoslavia, Bill Clinton evoca precedente istorice, 
amestecate cu ameninţări actuale extrem de îndoielnice. “Primul Război Mondial a început 
în Balcani,” a spus Kissinger, “dar nu a fost declanşat de conflicte etnice, ci de intervenţia 
puterilor externe într-un conflict local. Al Doilea Război Mondial nici nu a început în Balcani 
şi nici nu a izbucnit din considerente ce ţineau de conflicte etnice. Şi, nu în ultimul rând, 
Slobodan Milosevic nu este, în nici un caz, Adolf Hitler şi nu este în măsură să ameninţe 
echilibrul global.”

Cât  de serios era avertismentul primit de la Centrul militar de presă s-au convins           
doi jurnalişti cehi, pe pielea lor. Radan Sprongl şi Marek Vitek, de la televiziunea naţională 
cehă, au fost arestaţi sâmbătă, sub pretextul că ar fi filmat un pod din Belgrad   
considerat strategic. Cei doi se întorceau de la Bela Crkva, comună dinspre frontiera       
cu România, unde locuiesc etnici cehi şi români. Jurnaliştii filmaseră un reportaj       
despre comunitatea cehă de acolo, în care – culmea ! – oamenii îşi exprimau susţinerea 
pentru preşedintele Slobodan Milosevic şi spuneau că sunt hotărâţi să îşi apere ţara 
împotriva agresiunii NATO. Radan şi Marek au fost reţinuţi de Poliţie timp de 12 ore şi,    
în timpul anchetei, poliţiştii i-au ameninţat de mai multe ori că îi vor lega, drept scuturi vii, 
de unul din podurile Belgradului. Şi, ca să-şi arate “bunăvoinţa”, sârbii le spuneau           
că le dau voie să aleagă singuri podul de care îi vor lega. Duminică le-au dat drumul,   
însă i-au lăsat numai să-şi împacheteze lucrurile şi i-au expulzat.



La ora 17.00, la Centrul de presă a fost organizată o întâlnire a jurnaliştilor cu generalul 
Spasoje Smiljanic, care a înfierat “agresiunea teroristă şi criminală a NATO împotriva    
unei ţări care nu a atacat, niciodată, pe nimeni”. El a explicat că obiectivul NATO este,     
în realitate, cucerirea Iugoslaviei. “NATO ştie că, dacă va controla Ungaria şi Iugoslavia,  
va putea controla Peninsula Balcanică. Iar, cine controlează Balcanii, controlează lumea.      
În timpul negocierilor de la Rambouillet, SUA avea doar scopul de a-şi aduce trupele        
în Kosovo şi erau pregătite pentru acest genocid împotriva poporului sârb. Au luat în calcul 
totul, nu însă şi hotărârea sârbilor de a-şi apăra ţara.” După ce a înşirat numărul 
avioanelor folosite de NATO şi cantităţile de explozibil folosite până acum, el a spus         
că sistemul defensiv sârb nu a suferit pierderi şi poate funcţiona fără probleme.           
“Am identificat rapid toate punctele slabe ale inamicului. Noi avem, până acum, 7 morţi     
şi 17 răniţi, iar pagubele provocate de bombe se ridică la 300 de milioane de dolari.         
În schimb, am doborât 7 avioane inamice, printre care şi celebrul F-117, 3 elicoptere,       
30 de rachete de croazieră şi 3 avioane-spion fără pilot.”

                             
                Rămăşiţele avionului invizibil doborât de antiaeriana sârbă

Centrul de presă din Priştina a anunţat că membrii UCK, “teroriştii albanezi”,               
cum îi numesc sârbii, au atacat unităţi iugoslave de Poliţie şi Armată. În general,   
atacurile au fost semnalate în regiunile Drenica, Prizren, Vucitrn, Srbica, Orahovac,   
Decani şi Kacanik. Deşi purtătorul de cuvânt al NATO, Jamie Shea spunea că se îndoieşte 
de eficienţa unei astfel de iniţiative, unul din cei mai influenţi senatori americani, 
democratul Joseph Lieberman afirma, ieri, că, dacă Slobodan Milosevic nu cedează,         
o asistenţă constând în arme, acordata UCK, ar putea deveni inevitabilă. La rândul său, 
Bardhyl Mahmuti, unul din reprezentanţii UCK din Occident, insista asupra necesităţii   
unei intervenţii terestre a NATO în Kosovo, argumentând că sârbii profită de declanşarea 
bombardamentelor, pentru a masacra populaţia civilă din provincie.

Între timp, ştirile transmise din Kosovo de AFP anunţau că peste 70.000 de etnici albanezi 
s-au refugiat  în nord-estul Albaniei, în timpul nopţii. Generalul britanic David Wilby afirma 
că Poliţia sârbă le-a cerut locuitorilor albanezi din oraşul Pec să părăsească localitatea, 
altfel vor fi masacraţi. El a mai spus că forţele sârbe i-au urcat pe bărbaţi în autobuze      
şi i-au dus într-o direcţie necunoscută şi că, la frontierele cu Albania şi Macedonia,     
sârbii confiscă actele de identitate ale refugiaţilor, pentru a le îngreuna o eventuală 
întoarcere acasă. În plus, Andrea Angeli, purtătorul de cuvânt al OSCE, a declarat          
că Armata iugoslavă a închis astăzi, la 11.55, cele trei puncte de frontiera folosite           
de refugiaţi pentru a intra în Albania.



La 19.40, a fost ridicată alarma aeriană, care fusese menţinută întreaga zi. Ne-am uitat   
la jurnalul de ştiri al RTS, unde au fost arătate telefoane ce transmiteau prin satelit,    
mine antitanc, pachete cu conserve, puşti cu lunetă cu muniţie specială şi uniforme.  
Toate capturate de militarii sârbi, după ce au lichidat, lângă oraşul Djakovica din sudul 
provinciei Kosovo, un comando al UCK, ai cărui membri erau îmbrăcaţi în uniforme           
cu însemnele Germaniei. Am văzut şi imagini din oraşele Leskovac şi Kraljevo, la periferia 
cărora au fost  distruse mai multe case. La Kragujevac, muncitorii de la “Zastava”            
au continuat să lucreze non-stop, sperând că NATO nu va bombarda fabrica.                 
Un alt reportaj, transmis de la Priştina, arăta bărbaţi, femei şi copii răniţi de schije. 

Am ieşit puţin prin oraş. Ca şi aseară, străzile erau, din nou, luminate. Se renunţase       
la camuflajul nocturn, din cine ştie ce raţiuni. Deja, pe majoritatea vitrinelor şi geamurilor 
erau lipite benzi adezive, pentru ca vibraţiile sau suflul exploziilor să nu le spargă.          
Pe la 20.30, au început  să se audă bubuituri la marginea oraşului, iar sirenele         
alarmei aeriene au sunat din nou, 10 minute mai târziu. Iar începea “bâlciul”.

De la nişte prieteni din Timişoara, am aflat că avioanele companiei civile iugoslave JAT   
au fost duse în România, ajungând, într-un final, la Bucureşti, unde au fost  adăpostite   
de-a lungul întregului război. Pentru mâine, ziariştii sârbi pregateau un marş de protest   
împotriva agresiunii NATO. Tot la aceeaşi oră, urma să sosească la Belgrad premierul rus 
Evghenii Primakov. La concertul de prânz din Trg Republike, erau invitate formaţiile 
Zabranjeno pusenje, Generacia 5, Zana, Legende şi Tony Montana. Nume mari,        
pentru cine cunoaşte rock-ul sârbesc. Un concert similar, la aceeaşi oră, a fost anunţat    
şi la Valjevo. 

                    
                     Zabranjeno pusenje, în concert la Belgrad în 1999

Două convoaie de barje aparţinând NAVROM Galaţi şi firmei TRANS EUROPA SA  Galaţi  
au primit astăzi, în jurul orei 11.00, permisiunea autorităţilor iugoslave de a pleca        
spre România, arăta agenţia Mediafax. Convoaiele fuseseră reţinute de vineri                 
în porturile Belgrad, respectiv Bezdam. Alte două convoaie româneşti şi 13 convoaie 
ucrainene au rămas, deocamdată, reţinute în porturile sârbeşti de pe Dunăre.

Seara, în restaurantul hotelului, i-am întâlnit pe reporterii ruşi care spuneau, ieri,            
că pleacă la Priştina. Pentru ruşi şi greci, nu era niciodată vreo problemă să obţină 
aprobare să plece în Kosovo. Nici acum, nici mai târziu, deşi au făcut nenumărate cereri, 
nici un jurnalist de altă naţionalitate nu a mai primit această permisiune.



Cei doi ruşi erau palizi şi povesteau ceva, agitaţi, lui Gheorghi şi celorlalţi colegi care 
locuiau cu noi în hotel.  Mai târziu, când s-au mai liniştit, ne-au povestit şi nouă             
ce se întâmplase. Au plecat spre Priştina, cu o maşină condusă de un sârb                  
care cunoştea drumul. La un moment dat, pe şoseaua dintre Podujevo şi Priştina,          
au auzit zgomotul unei împuşcături şi şoferul s-a prăbuşit, instantaneu, cu capul pe volan. 
Spre norocul lor, nu aveau viteză şi maşina s-a oprit într-un copac de pe marginea şoselei. 
Când s-au dezmeticit din spaima ce au tras-o, cei doi ziarişti (Alexandar Andrejevic          
şi Serghei Patnikov) au observat că aveau feţele stropite de sânge. Parbrizul,                  
în care înflorise o gaură, era roşu. Un lunetist, probabil albanez, ascuns în pădurea         
de lângă şosea, îl împuşcase în cap pe şofer. Îl chema Nenad Stojkovic, avea numai       
27 de ani şi urma să primească 200 de mărci germane pentru călăuzirea jurnaliştilor       
la Priştina. Cei doi ruşi au fost găsiţi de o patrulă a Armatei iugoslave, care i-a trimis 
înapoi la Belgrad. Marcaţi de drama întâmplată sub ochii lor, a doua zi, ruşii                     
s-au întors acasă şi nu au mai revenit la Belgrad.

                             
                                              Lunetist UCK în Kosovo

Păţania ruşilor, adăugată expulzării celor doi cehi, ne-a pus pe gânduri pe toţi şi a fost   
un semn, pentru cei ce nu-i cunoşteau pe sârbi, că acestora nu le arde de glumă.   
Oricum, a fost suficient ca jurnaliştii cehi, cu care ne împrietenisem, să se liniştească       
o vreme. Erau foarte simpatici. De când au aflat că suntem români, au început               
să ne strige “Dracula”. Le era greu să ne reţină numele şi preferau să ne spună     
“Dracula 1” sau “Dracula 2”. Ne era ciudă că nu cunoşteam şi noi vreun ceh                   
la fel de celebru ca Dracula, aşa că îi poreclisem “Havel 1” şi “Havel 2”.  Ludek Kraly      
era mărunţel şi îndesat şi avea o faţă tipică de ceh, cu un cioc bine îngrijit. Am înţeles    
că era patronul unui studio de producţie independent şi câştiga mulţi bani            
realizând reportaje, ceea ce făcea şi aici, la Belgrad. De această dată, avea deja vândută 
“marfa”, înainte de a o realiza, postului de televiziunea Prima TV din Praga.    
Cameramanul era înalt  şi spilcuit şi mai retras decât  colegul său. Filma cu o camera video 
digitală, pe care o purta tot timpul la el.

Noaptea trecea greu, iar la unul din posturile de televiziune sârbeşti, era difuzat         
filmul “Apocalypse now”, al lui Francis Ford Coppola, despre ororile războiului din Vietnam. 
Schimbând canalul, am văzut un reportaj dintr-un adăpost antiaerian, în care un puşti    
de 8 ani îşi serba ziua de naştere. Pentru a sparge monotonia şi apăsarea din adăposturi, 
sârbii inventau tot felul de acţiuni. 



Ca să-i întărâte pe oameni, programul de la Studio B era întrerupt, din când în când,      
de videoclipurile cu care, deja, ne obişnuisem. În noaptea asta, însă, a apărut unul nou: 
înşirate unul după altul şi întrerupte de imagini cu ruine şi oameni răniţi sau morţi, 
apăreau chipurile lui Javier Solana, Bill Clinton şi Madeleine Albright, în timp ce                
o voce macabră spunea “Prietene! Prietene! Prietene !” Şi, după imaginea unei explozii, 
vocea încheia videoclipul cu mesajul: “Marş în p…. mă-tii !” 
Până să adorm, am mai aflat  vesti despre bombardamente. Bubuiturile pe care le auzisem      
la 20.30 au fost la Pancevo. Apoi, 5 proiectile au lovit aeroportul Batajnica,                    
de la marginea Belgradului. Un avion al NATO s-ar fi prăbuşit în Bosnia, la 14 kilometri   
de Pale, după ce a fost lovit de antiaeriana sârbă. Câţiva cameramani l-au şi filmat.       
Un altul britanic, de tip Harrier, ar fi fost doborât lângă Podgorica, capitala Muntenegrului. 
NATO avea să nege că ar fi pierdut vreun aparat, însă RTS a dat destul de multe detalii.  
În ştire se spunea că două avioane, care zburau la joasă altitudine deasupra oraşului,     
ar fi tras asupra unei unităţi de apărare antiaeriană iugoslavă, care a ripostat şi a lovit 
unul din aparate. Acesta era căutat  de sârbi, în regiunea localităţii Virpazar,                    
la 20 de km sud de Podgorica, unde mulţi martori oculari l-ar fi văzut prăbuşindu-se.      
La Priştina nu mai e curent  electric de la ora 19.00, iar la 4.00, mai multe rachete          
au lovit ţinte din centrul oraşului. La aceeaşi oră, alte patru proiectile au lovit                
fabrica “Sloboda” din Cacak şi câteva fabrici din Novi Sad. Am adormit  şi, la 5.57,          
am fost treziti de sirenele care anunţau încetarea alarmei aeriene.
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La 7.37, o bubuitură puternică a zguduit centrul Belgradului. Sârbii nu au dat                
nici o explicaţie, deşi nu a sunat nici un fel de alarmă aeriană. În schimb, la 10.30,          
a sunat alarma la Nis. S-a anunţat că au fost arestaţi doi contrabandişti, care vânduseră 
3.000 de litri de motorină cu 2 DM/litru. Mai aveau stocate încă 7.000 de litri,            
1.375 kg de făină şi 1.150 kg de porumb. S-a întâmplat la Ujice, unde, de astăzi,       
încep concerte în Piaţa Partizanilor, cu titlul “Cu trompetele împotriva bombelor”. 
Azi-noapte, la Priştina, două din proiectile au lovit cazarma “Eroii din Kosovo”,                  
a Armatei Iugoslave. Un altul a căzut lângă cazarma, provocând mari pagube la clădirile 
din jur. Sindicatele sârbeşti au anunţat că organizează plecarea voluntarilor pe front        
şi sprijină donaţiile de sânge pentru victimele bombelor.

La 9.40, pe aeroportul belgrădean Surcin a aterizat avionul care îl aducea pe premierul rus 
Evghenii Primakov. Delegaţia care îl însoţea era impresionantă: Igor Ivanov, ministrul     
de Externe, Igor Sergheev, ministrul Apărării, Viaceslav Trubnikov, şeful Serviciului         
de Informaţii Externe şi Valentin Korabelnikov, şeful Serviciului Militar de Informaţii.        
La sosire, Primakov a declarat că a fost trimis de Boris Elţîn. “Aici e război,” a spus el. 
“Bombele barbarilor continuă să cadă. Am venit  să schimbăm situaţia, direcţionând-o   
spre o rezolvare politică.”
După discuţii cu Slobodan Milosevic, care, cică au avut rezultate pozitive, delegaţia         
s-a întors la Moscova. Desigur, înainte de căderea întunericului, când veneau 
bombardierele. Într-un comunicat care avea să fie difuzat  mai târziu, preşedintele iugoslav 
afirma că este gata să înceapă negocieri cu albanezii din Kosovo şi să-şi retragă      
trupele din provincie, dacă bombardamentele încetează. “Pentru a deschide uşa 
negocierilor, agresiunea NATO împotriva Iugoslaviei trebuie să fie stopată,” se spunea      
în comunicat. Vorba unui sârb despre vizita lui Primakov: “Apă de ploaie !”



                           
                         Evghenii Primakov şi Slobodan Milosevic, la Belgrad

Câtă dreptate avea ! La întoarcerea de la Belgrad, Evghenii Primakov şi-a anunţat  
“marile” rezultate ale vizitei: “Preşedintele Milosevic este gata să reducă prezenţa militară 
în Kosovo şi să negocieze, pe cale politică, în cazul încetării bombardamentelor”.        
După o oră de convorbiri cu premierul rus, cancelarul german Gerhard Schroeder             
a dat verdictul : discuţiile de astăzi nu constituie o bază pentru o soluţie politică în Kosovo 
şi oferă o soluţie inacceptabilă. Seara, Jamie Shea a pus “punctul pe I”, spunând: 
“Cancelarul german a făcut o declaraţie foarte clară asupra rezultatului misiunii              
lui Primakov”. Primul ministru rus, însă, nu s-a arătat  descurajat, spunând că se aştepta  
la un astfel de rezultat şi că va continua să caute soluţii pentru deblocarea crizei.

Hashim Thaqi, reprezentantul politic al UCK, a respins, conform AFP, orice compromis     
cu Milosevic, după ce a aflat de rezultatul vizitei lui Primakov la Belgrad. Aflat la Londra, 
un al reprezentant al UCK, Bardhyl Mahmuti, declara, ipocrit : “Când am aflat  că NATO    
va lansa atacuri, UCK a ordonat unităţilor sale să evite orice confruntare posibilă            
cu forţele sârbe, pentru a nu da impresia că vrem să exploatăm situaţia din Kosovo.”

NATO a anunţat, aseară, că Fehmi Agani, fostul şef al echipei de negociatori a albanezilor 
din Kosovo la Rambouillet, şi Baton Haxhiu, redactorul şef al cotidianului de limbă 
albaneză din Priştina, “Koha Ditore” au fost asasinaţi de sârbi, iar casa lui Ibrahim Rugova 
este incendiată, acesta fiind rănit. Ştirile nu au fost confirmate de sârbi,                        
iar RTS a prezentat imagini filmate la Priştina, care arătau că vila lui Rugova este intactă.

Ministrul Justiţiei, Dragoljub Jankovic, a cerut guvernului iugoslav reintroducerea    
pedepsei cu moartea, pentru autorii crimelor grave şi pentru dezertori. El şi-a justificat 
cererea, spunând că ţara este în război. Pedeapsa cu moartea fusese eliminată              
de mai mulţi ani din Codul penal federal, însă – fără a fi aplicată în ultimii 10 ani –    
fusese menţinută în Codul penal al Serbiei. Iniţiativa lui Jankovic ne dădea fiori,       
pentru că deschidea drumul către tot felul de alte idei de acest gen. În ultimele zile,  
Poliţia îşi înăsprise atitudinea şi am aflat că peste 100 de oameni au fost arestaţi,     
pentru că făceau speculă cu motorină, făină, ulei, zahăr sau ţigări. 



Vuk Draskovic s-a declarat împotriva reintroducerii pedepsei capitale. Referindu-se           
la bombardamente şi la vizita lui Primakov, el a spus că, acum, pacea este                      
în mâinile agresorului şi a făcut  apel la NATO să oprească atacurile, mai ales că,        
peste câteva zile, se sărbătoreşte Paştele catolic. Referindu-se la acuzaţiile aduse          
de comunitatea internaţională, liderul SPO a spus că epurarea etnică nu este                  
în tradiţia poporului sârb. Cu toate acestea, el a admis că, “date fiind circumstanţele        
şi emoţiile ajunse la paroxism, este posibil să fi fost comise acte de represiune             
sau atrocităţi”. “Nu este vorba de o strategie a statului iugoslav, iar refugiaţii din Kosovo  
se pot întoarce, oricând, la casele lor,” a adăugat el.

Editorialistul Bruce Anderson scria în numărul de astăzi al cotidianului britanic “Daily Mail”, 
că Slobodan Milosevic ar trebui asasinat. “Acesta este dovada existenţei Infernului,”  
afirma Anderson. „Nu se va putea face pace, atâta timp cât  el va fi în viaţă.               
Deci, nu există nici o obiecţie de ordin moral care să se opună uciderii lui.”
Generalul Guy Mery, fost şef de Stat major al Armatei franceze în perioada 1975-1980, 
intervievat de cotidianul “Aujourd’hui/Le Parisien”, considera stupidă intervenţia NATO      
în Iugoslavia şi spera că situaţia nu va fi agravată printr-o intervenţie terestră. 
“Bombardamentele nu vor diminua forţa Armatei sârbe şi este imposibil să se trimită 
100.000 sau 200.000 de oameni acolo.” Un succesor al său, generalul Maurice Schmitt,     
îi confirma părerea : “O intervenţie terestră nu poate fi pusă în aplicare într-un interval 
atât de scurt.”

Pe la 10.30, când la Nis sunau sirenele alarmei aeriene, ziariştii sârbi au pornit             
într-un marş pe străzile Belgradului. Ne-au chemat şi pe noi alături de ei, văzându-ne  
cum îi priveam de pe trotuar. Am preferat să mergem în zona ambasadelor.                 
Zeci de demonstranţi, alţii decât jurnaliştii, spărgeau de zor geamurile Ambasadei Turciei 
şi sfâşiau drapelul acestei ţări, smuls de pe clădire. Pe zidurile Ambasadei Belgiei,   
oamenii au desenat, cu spray-uri cu vopsea neagră, două zvastici şi au scris            
“NATO – criminalii”. La Ambasada SUA, deja “împodobită” cu zeci de inscripţii,        
drapelul american a fost din nou arborat, însă, cele 50 de stele de pe el erau înlocuite     
cu zvastici. Nici Ambasada germană nu a scăpat. Clădirii, veche şi foarte frumoasă,   
aflată pe lângă ambasada noastră, i-a fost  adăugat un drapel german, în mijlocul căruia   
a fost desenată emblema NATO, transformată într-o zvastică. Pe un deal din apropiere, 
monumentul ridicat în memoria soldaţilor francezi care şi-au pierdut  viaţa                       
în războaiele mondiale apărând Iugoslavia a fost din nou mâzgălit cu vopsea roşie.       

Sub o pânza neagră, agăţată de una din statui, scria “Franţa – sluga americanilor”. 
În drum spre Trg Republike, manifestanţilor le-a sărit în ochi restaurantul McDonald’s      
de pe bulevardul Terazije. În 10 minute, vitrinele groase au fost făcute ţăndări               
de bolovanii aruncaţi de manifestanţi. Nimeni nu fura nimic şi cei câţiva tineri înfierbântaţi 
care au intrat în restaurant, răsturnând mesele şi scaunele, au fost repede scoşi afară    
de alţi demonstranţi. Imediat  au apărut mai mulţi poliţişti care au oprit devastarea,      
însă nu şi-au dat osteneala să aresteze pe cineva. Ba chiar zâmbeau pe sub mustaţă.



Posturile de radio sârbeşti au transmis mai multe apeluri către populaţie. Sârbii erau rugaţi 
să evite folosirea telefoanelor celulare, care pot fi uşor interceptate de inamic.           
Dacă, totuşi , vorbeau, oamenilor l i s-a cerut  să nu pomenească nimic                     
despre bombardamente şi despre distrugerile provocate de proiectile. De asemenea, 
sârbilor li s-a atras atenţia că avioanele inamice lansează mine anti-personal                   
şi erau sfătuiţi, dacă găsesc obiecte ciudate, să nu cumva să le atingă şi să anunţe, 
imediat, reprezentanţii Armatei. 
Ziarele şi posturile de televiziune au dezvăluit  adresele de Internet ale oficialităţilor 
americane, începând cu preşedintele Bill Clinton şi terminând cu principalele ziare           
şi posturi de televiziune americane. Sârbii au fost îndemnaţi să îşi verse oful,        
trimiţând mesaje la aceste adrese de E-mail. Am citit multe astfel de mesaje,                
dar cele mai sarcastice fuseseră trimise unităţii militare din care făcea parte            
avionul “invizibil” F-117 doborât acum câteva zile.

                   
   Militarii sârbi, cercetând rămăşitele “avionului invizibil” doborât la Budjanovci

Astăzi, cotidianul “Kommersant” din Moscova a publicat o informaţie care circula, insistent, 
şi la Belgrad. Se pare că ruşii sunt foarte interesaţi să obţină de la sârbi            
rămăşitele avionului F-117, pentru a-l studia şi a-şi concepe propriul “avion invizibil”.  
NATO ar fi dorit  să bombardeze locul unde s-a prăbuşit avionul american,                   
însă nu au reuşit  să-l găsească şi sârbii au pus mâna pe el. Din cele aflate de noi, 
autorităţile de la Belgrad ar fi dispuse să predea ruşilor rămăşitele, însă le cer, în schimb, 
sistemul de rachete S-300.

Agenţia de presă Interfax cita un reprezentant al Statului major al Armatei ruse           
care afirma, cu certitudine, că sârbii ar fi doborât  deja un elicopter şi 7 avioane ale NATO 
(două F-16, un F-15, celebrul F-117, un Harrier, un Tornado şi un F-4). Trei dintre ele      
ar fi fost doborâte de avioane MiG-21 şi MiG-29, restul de apărarea antiaeriană.       
Alianţa Nord-Atlantică a negat  informaţiile, însă situaţia va deveni un leit-motiv             
de-a lungul războiului. 



O altă informaţie, care avea să fie dezminţită de realitate în săptămânile ce vor urma,   
era dezvăluita de Kenneth Bacon, purtătorul de cuvânt  al Pentagonului, care pretindea    
că o treime din cele 150 de rachete de croazieră cu încărcătură convenţională               
de care dispunea US Air Force a fost, deja, lansată împotriva sârbilor. “Dispunem încă     
de suficiente rachete pentru a putea continua să lovim ţinte importante,” a precizat Bacon.
Şi încă o declaraţie din arsenalul pregătit  de NATO pentru liniştirea opiniei publice:     
“După şase zile de atacuri, mai mult de jumătate din potenţialul de apărare                    
şi de luptă aeriană al sârbilor nu mai poate fi folosit.” Spusă de Alain Richard,        
ministrul francez al Apărării, într-un discurs în faţa Adunării Naţionale, afirmaţia          
avea să fie, la rândul ei, ridiculizată de realitate, mai târziu.

Nu am reuşit să ajungem, pentru că nu am ştiut unde este, la înmormântarea               
lui Zoran Radosavljevic, un pilot  sârb care şi-a pierdut viaţa, când avionul său                  
a fost doborât de inamic. Am văzut imagini filmate şi m-a impresionat încrâncenarea      
de pe feţele oamenilor, cărora parcă le îngheţaseră lacrimile în ochi.

Milo Djukanovic, preşedintele Republicii Muntenegru, considerat de Occident                 
un opozant al lui Milosevic, a cerut, astăzi, oprirea bombardamentelor. “Dacă Balcanii 
depind de apelul telefonic al unui singur om (Slobodan Milosevic), atunci            
diplomaţia mondială a suferit un eşec,” a spus Djukanovic. “Nu numai că forţa               
nu rezolvă nimic, dar ea ne îndepărtează, din ce în ce mai mult, de la găsirea unei soluţii.” 
Deşi preşedintele muntenegrean sperase că atitudinea lui va fi avută în vedere de NATO, 
care nu va bombarda ţara sa, s-a înşelat. În plus, a apărut, şi aici, problema refugiaţilor 
din Kosovo. Deja 30.000 de oameni s-au refugiat  în Muntenegru, alţi 40.000               
fiind aşteptaţi în următoarele zile. Şi asta, la o populaţie de 650.000 de locuitori.

                            
                          Refugiaţi albanezi, încercând să plece din Kosovo

Problema refugiaţilor din Kosovo a devenit  tot mai gravă, anunţa AFP. Deja, în Macedonia, 
se aflau 22.300 de persoane. Câteva sute au ajuns azi-noapte, prin punctul de frontieră 
General Jankovic-Blace. Spuneau că vin din Priştina, Prizren şi Kacanik, de unde au fost 
alungaţi de sârbi, care le-au dat 5 minute să-şi părăsească locuinţele. Vicepremierul ţarii, 
Radmila Kiprijanova, a declarat că nu a mai permis intrarea refugiaţilor din Kosovo,   
pentru că nu are unde să-i adăpostească. Grănicerii macedoneni au trimis înapoi         
spre Kosovo un tren plin cu refugiaţi, după ce au sigilat toate vagoanele,                 
potrivit unor imagini difuzate de canalul american de televiziune CBS. 



Pe de altă parte, OSCE a anunţat că Armata iugoslavă a închis, din nou, cele trei puncte 
de frontieră prin care refugiaţii puteau trece în Albania. Refugiaţii îi încurcă tot mai tare       
pe aliaţi şi, astăzi, Jean Pierre Kelche, şeful Statului major al Armatei franceze, a declarat 
că NATO a anulat, în ultimul moment, un raid aerian, pentru că, în preajma       
obiectivului vizat se aflau mai mulţi refugiaţi. 

La 17.43, sirenele alarmei aeriene au sunat şi la Belgrad. Nu au fost bombardamente,    
iar noi ne-am grăbit să ajungem în camerele de hotel, ca să ne transmitem 
corespondenţele telefonice. Era hazliu. Locuiam împreună, în aceeaşi cameră.                
La transmisii, Mile era primul, pentru că Antena 1 îşi începea jurnalul mai devreme. 
Oricum, la ProTV, primele ştiri erau despre situaţia generală, apoi urmau   
corespondenţele din Albania şi Macedonia, unde fuseseră trimise două echipe              
care puteau transmite şi imagini. Îmi venea rândul şi mie, însă mă deranja că,     
deoarece legătura cu mine se obţinea destul de greu, după mai multe încercări,      
trebuia să rămân cu telefonul celular la ureche 10-20 de minute. Noroc cu tehnicianul 
nostru de la sunet, poreclit Beavis, care, din când în când, între două ştiri,                   
mai schimba câte o vorbă cu mine.
Era foarte interesant că, deşi, atât  eu, cât şi Mile, aveam cam aceleaşi informaţii          
sau ne împărţeam subiectele, pentru a fi în două locuri unde evenimentele se derulau     
la aceeaşi oră, corespondenţele noastre nu semănau. Fiecare era impresionat de altceva 
şi, din păcate, aveam destule de povestit. Şi atât de puţin timp…

Un studiu realizat de Brookings Institute, un prestigios centru de analiză a problemelor 
internaţionale, atrăgea atenţia că opinia publică americană şi chiar Congresul                
nu sunt  pregătite pentru ce s-ar putea întâmpla în Kosovo. “Este prea târziu             
pentru a începe procesul de pregătire a opiniei publice chiar în ajunul bătăliei," a declarat 
Richard Haas, directorul institutului, “Era ceva ce trebuia făcut cu luni, chiar ani de zile 
înainte. În prezent ne confruntăm cu un decalaj între o retorică foarte ambiţioasă, 
destinată adversari lor noştri, şi o retorică mult mai modestă, destinată                
poporului american.” Analiştii se temeau de reacţia opiniei publice americane,                 
în cazul unei escaladări a conflictului militar, soldată cu sute sau mii de soldaţi morţi. 
“Opinia publică ar susţine o intervenţie, dacă ar fi vorba despre interese vitale pentru ţară 
şi dacă nu va implica mari eforturi financiare.” Până acum, sondajele spuneau                
că 55 % dintre americani sprijină atacurile NATO împotriva Iugoslaviei şi 51 %        
aprobă modul în care Bill Clinton gestionează situaţia.

După transmisii am coborât, ca de obicei, în restaurantul hotelului, să mâncăm.   
Reuşisem să ne împrietenim cu Dule, chelnerul care ne servea. Era un personaj fabulos. 
Semăna perfect cu Buster Keaton şi avea aceeaşi expresie impenetrabilă a feţei.          
Era, totdeauna, îmbrăcat  impecabil şi purta pantofi de lac italieneşti, numărul 46 sau 47. 
Ridurile de pe faţa sa dădeau impresia că tot  timpul este morocănos, însă ne-am dat 
seama repede că avea un suflet de aur. În fiecare seară, ne sugera ce să mâncăm          
şi, dacă ceream acelaşi fel ca în seara precedentă, ne atrăgea atenţia că e bine             
să mâncăm feluri cât mai variate. Dule era celebru în hotel, fiind supranumit “ruski gigolo”, 
pentru succesul incredibil pe care îl avea la rusoaice. În zilele de pace, când hotelul era,  
de regulă, plin, era locul preferat al turiştilor ruşi, dar mai ales al turistelor                    
din fostul Imperiu Sovietic. Dule făcea ravagii şi, atât  el, cât şi colegii roşi de invidie     
care îi contorizau succesele, au pierdut numărul “inimilor frânte”. 



Când stăteam la masă cu Nelu, care ne povestea aventurile acestuia, deşi nu înţelegea 
româneşte, Dule îşi dădea seama că vorbeam de el şi de succesele lui, aşa că        
zâmbea pe sub mustaţă, în timp ce mai lustruia câte un pahar. Coborând vocea,          
Nelu ne-a întrebat dacă am văzut-o vreodată pe nevasta lui Dule. “Auuuuuu,”                  
a exclamat Nelu, când a aflat că n-o văzusem. “A luat-o pe cea mai mare curvă             
din Belgrad !”

După cină ne-am întors în cameră şi, la 21.12, a sunat încetarea alarmei aeriene.    
Ciudat, pentru că tocmai aflasem, de la rudele lui Mile din Vîrşeţ, că acolo                   
abia se anunţase pericolul aerian. Şi, la 20.45, auzisem bubuitura unei explozii                
în direcţia oraşului Pancevo, din apropierea capitalei iugoslave. 
În timp ce vorbeam cu un prieten din ţară, am auzit o a doua convorbire ce se interfera  
cu a noastră. După ce am auzit  câteva frânturi de fraze, mi-am rugat amicul să tacă       
un pic. Cealaltă convorbire era o discuţie, în româneşte, între un sârb şi un român.        
Cei doi păreau să fie din zona Clisurii Dunării şi vorbeau despre butoaie cu benzină. 
Românul îi spunea unde îi va lăsa benzina şi îi explica sârbului să-i trimită banii         
printr-un prieten comun. 

Astăzi, agenţia Mediafax a anunţat că Parlamentul României a votat, în unanimitate,        
o declaraţie privind conflictul din Iugoslavia, în care se pronunţă pentru încetarea 
operaţiunilor militare şi reluarea negocierilor care să permită o soluţie politică                  
a conflictului. Dincolo de enumerarea câtorva principii şi a convingerii că raţiunea            
va triumfa, în declaraţia parlamentarilor români se accentua, încă o dată,             
opţiunea ţării noastre pentru integrarea în NATO, ca singură soluţie de garantare             
a propriei securităţi.

                                    
                                         Adăpost antiaerian din Belgrad

Am văzut  la televizor un reportaj impresionant despre viaţa copiilor în adăposturile 
antiaeriene. Feţe triste, a căror paloare era accentuată de lumina chioară a celor      
câtorva neoane agăţate în tavan. Puşti ce dormeau ghemuiţi, strângând ursuleţi de pluş  
în braţe. Mame cu ochii încercănaţi, ce le vegheau, îngrijorate, somnul.



Oricât de multă propagandă era în acest reportaj, aşa cum aveam să ne convingem şi noi, 
când am intrat în câteva adăposturi, nu era prea greu să filmezi imagini deprimante acolo. 
Era suficient  să porneşti camera video. La fel de impresionantă era grija pe care o aveau 
sârbii pentru copiii lor. Trupe de teatru de păpuşi ambulante au fost trimise                    
să joace spectacole în adăposturi. Erau, totdeauna, sărbătorite aniversările celor mici, 
chiar acolo, în adăposturi şi toţi vecinii le aduceau cadouri. Părinţii erau sfătuiţi,             
pe cât posibil, să îşi plimbe copiii prin parcuri, ca de obicei, să-i lase să se joace,         
între două alarme aeriene şi, mai ales, să nu îi lase să privească ştirile de la televizor,      
în care se vorbea despre bombardamente.

La ştirile serii, RTS a difuzat mărturisirea unui albanez care recunoştea că spiona      
pentru OSCE, încă din 1998. El spunea că fusese ofiţer în Armata iugoslavă şi îşi preda 
informaţiile lui Lens Johnston, un american din Misiunea de observare a OSCE în Kosovo, 
care îi dădea noi ordine. Când a fost arestat de Poliţia militară, conducea un grup           
de 4 spioni albanezi, însărcinat să strângă informaţii despre situaţia din Priştina,  
efectivele Poliţiei şi Armatei iugoslave, despre armamentul şi dispunerea acestora în teren. 
“Ne-am dat seama că am făcut o mare greşeală şi o imensă prostie,” se văita albanezul. 
Nu ştiu dacă de bună voie…

Cotidianul francez “La Croix” dezvăluia, astăzi, că în Kosovo acţionează comando-uri      
ale forţelor speciale americane, britanice şi franceze, care pătrund în provincie              
din estul Macedoniei. Este vorba de “Beretele verzi” ale Legiunii străine, de unităţile     
SAS britanice (Serviciul Special Aerian) şi de comando-urile anti-teroriste “Seal”             
ale Marinei americane. Formate din 4-5 persoane bine înarmate şi dotate cu echipamente 
moderne de transmisiuni, aceste echipe au, deocamdată, doar misiunea de a verifica  
dacă militarii sârbi nu şi-au instalat cumva, în apropierea frontierei cu Macedonia,       
arme grele cu care să deschidă focul asupra celor 10.000 de militari ai NATO desfăşuraţi  
în această ţară. 

La ora 0.50, sirenele alarmei aeriene au sunat  din nou. Noi ne uitam la televizor,         
unde sârbii difuzau încă un film “tematic”: “Dictatorul”, cu Charlie Chaplin.                 
Afară au început să se audă bubuiturile unor explozii şi tirurile artileriei antiaeriene 
brăzdau cerul. Ne-am urcat pe acoperişul hotelului. Nelu Madjinca, directorul                 
de la “Toplice” ne spusese că putem să stăm acolo noaptea, cu condiţia                        
să nu facem gălăgie. Era cam răcoare, dar puteam vedea ce se întâmpla în oraş,          
mai ales dacă ne urcam pe casa liftului, de care sprijinisem o scară metalică. 

                                  
                          Antiaeriana sârbilor ripostând la atacurile NATO



După direcţia bubuiturilor şi norii de fum ce se ridicau spre cerul înnorat, se părea          
că au fost lovite cartierele Avala şi Djakovo. Pe la ora 3.00, mai multe proiectile              
au explodat  la Novi Sad şi, din nou, la Pancevo. O jumătate de oră mai târziu, 3 avioane 
ale NATO s-au năpustit în picaj asupra centrului Belgradului, ieşind brusc din plafonul     
de nori. Dacă, până atunci, auzeam huruitul constant  al  avioanelor venind de undeva    
din cer, în momentul atacului, urletul motoarelor ambalate era infernal. Imediat,          
cerul se lumina de tirurile antiaerienei, care ţesea o perdea ucigătoare                          
de proiectile trasoare şi rachete. După ce au lansat câteva bombe, cele trei aparate         
s-au înfipt din nou în norii plumburii şi au dispărut. Totdeauna profitau                          
de avantajul tehnicii superioare, piloţii ştiind că, atâta timp cât se aflau la joasă altitudine, 
chiar deasupra oraşului, nimeni nu trăgea în ei. Pentru că, dacă ar fi fost doborâte, 
avioanele pline de bombe s-ar fi prăbuşit peste blocuri, provocând un adevărat dezastru.

Când nu s-a mai auzit nimic, am coborât şi noi în cameră şi am adormit rapid.               
La 6.00 m-am trezit, m-am uitat  la ultimele ştiri de pe posturile de televiziune sârbeşti, 
pentru a-mi verifica şi împrospăta informaţiile aflate până atunci, şi m-am pregătit         
de corespondenţa de dimineaţă, din emisiunea lui Cristi Tabără. Spre necazul meu,         
la 6.48, când mai aveam 10 minute şi intram în direct, sirenele au anunţat           
încetarea alarmei aeriene. Îmi era ciudă, pentru că speram că, măcar o dată să sune  
chiar când îmi transmiteam corespondenţa, să îmi acompanieze vorbele. De altfel,         
de-a lungul întregului război, o singură dată am avut parte de o astfel de coincidenţă      
şi mi-a fost  cu atât mai ciudă, cu cât impresia provocată celor de acasă a fost               
de-a dreptul spectaculoasă.

31 martie 1999

Degeaba am încercat să mai dorm câteva ore, după ce mi-am transmis corespondenţa 
pentru ştirile dimineţii. La 7.22, sirenele sunau din nou, anunţând încă o alarmă aeriană. 
Ceva mai târziu, am auzit câteva bubuituri dinspre Avala şi Pancevo. Am plecat spre centru 
pe jos, însă nimeni nu părea înfricoşat de zgomotul exploziilor şi nici de tirurile antierienei 
care, ce-i drept, nu se vedeau la fel de bine ca noaptea. Din contră, oamenii îşi vedeau   
de treabă şi începeau să se adune în Trg Republike, pregătindu-se pentru un nou concert  
de protest. De azi, locuitorii din cartierele periferice au la dispoziţie autobuzele            
unor firme particulare care îi aduc gratuit la concert. Nu pot  trece cu vederea             
acest  amănunt, pentru că, de mâine, carburanţii vor fi raţionalizaţi. De teama Poliţiei, 
bişniţarii nu au curajul să facă speculă cu benzină, iar marca germană se vinde, la negru, 
pentru 10 dinari. Cursul oficial este, în continuare, de 6 dinari pentru o marcă,             
însă nici o bancă nu mai vinde valută, cum se întâmpla înainte de izbucnirea războiului.
Potrivit  unei Hotărâri de Guvern, Ministerul de Interne iugoslav va distribui bonuri            
de 40 de litri de benzină pe lună fiecărui şofer. Taximetriştii vor primi 150 de litri lunar,  
firmele care au activităţi în domeniul comercial sau alimentar – 50 de litri pe lună,             
iar producătorii agricoli – 40 de litri lunar, pentru a-şi aduce marfa la piaţă. Am aflat că,   
în Muntenegru, continua să se găsească benzină, care se vinde cu 7,5 dinari/litru. 



Când am ajuns la Media Center, am aflat  că, deşi nu au fost încă bombardate,        
sirenele alarmei aeriene au sunat şi la Nis, Novi Sad şi Podgorica. Am răsfoit  ziarele,     
ne-am uitat pe ştirile agenţiilor de presă, însă niciunde nu se anunţa că NATO a respins 
propunerea transmisă de Milosevic prin Evghenii Primakov. Doar că, după ce a plecat     
de la Belgrad,  premierul rus s-a dus la Bonn şi apoi la Bruxelles. În schimb, ne-am tăvălit 
de râs citind că Milosevic i-a mulţumit preşedintelui libian Muammar Al Ghaddafi,     
pentru că a făcut apel la Alianţa Nord-Atlantică să oprească bombardamentele         
asupra Iugoslaviei.

Cotidianul “International Herald Tribune” a afirmat, în numărul său de astăzi, că,         
luna trecută, o delegaţie de ofiţeri ai Aviaţiei şi Apărării antieriene iugoslave                   
ar fi vizitat Irakul. Ei ar fi stat de vorbă cu responsabilii militari irakieni despre tactica 
folosită de avioanele americane, în confruntarea cu aviaţia de vânătoare                        
şi artileria antiaeriană a arabilor. Ziarul afirma că, în schimbul acestor informaţii 
confidenţiale, sârbii ar fi oferit piese de schimb pentru avioanele de fabricaţie rusească  
din dotarea armatei lui Saddam Hussein.

Astăzi, am înţeles că voi rămâne (oare pentru cât timp?) singurul corespondent al ProTV 
aici. M-au sunat din ţară şi mi-au spus că o echipă a ProTV se afla la Timişoara               
şi încearcă să intre în Iugoslavia. Era Adrian Neagu, cu Romeo Diaconescu, Cristi Puşcaş 
şi un şofer, Aurel Urduban. L-am sunat pe Adi Neagu şi l-am sfătuit să meargă                
la Consulatul Iugoslaviei de la Timişoara, de unde să obţină o hârtie care să-i permită 
accesul la sârbi. Mi-au trimis prin fax toate datele lor şi le-am dus la Centrul militar         
de presă, rugându-i pe cei de acolo să-i ajute. Ofiţerul care a luat hârtia nu a spus nimic  
şi a intrat înapoi în biroul unde se luau toate deciziile. 

Deşi, chiar şi acum, cetăţenii români nu au nevoie de vreo viză pentru a intra                 
în Iugoslavia, când e vorba de jurnalişti, lucrurile s-au schimbat. Trebuie făcută o cerere  
la ambasada din Bucureşti sau la consulatul din Timişoara. Hârtia e trimisă la Belgrad 
unde, în funcţie de ziarul sau postul de televiziune la care lucrezi, în funcţie de atitudinea 
acestora faţă de războiul din Iugoslavia, în funcţie de articolele sau reportajele      
realizate până acum, se ia o decizie. Poţi aştepta după o aprobare de acest gen          
chiar şi două săptămâni. Dacă răspunsul e pozitiv, ţi se aplică o viză de intrare în paşaport 
şi nu ai probleme până la Belgrad. Unde te aşteaptă ritualul acreditărilor de război.         
Ei bine, colegii mei nu au fost nevoiţi să aştepte două săptămâni. Li s-a spus “Nu”      
după doar două ore de aşteptare. Vreme în care li s-au reproşat toate ştirile apărute       
la ProTV de când a început războiul.

“Nu există opoziţie pe timp de război,” a declarat Vuk Draskovic, într-un interviu publicat, 
astăzi, în cotidianul bulgar “24 ceasa”. “Singurul efect  pozitiv al bombardamentelor      
este acela că ne-am uitat divergenţele, luptele şi ipocrizia din viaţa politică internă.         
În acest moment, suntem toţi sub acelaşi drapel, într-un partid care poartă numele        
de Iugoslavia.” 
Această explicaţie simplă a atitudinii sârbilor în faţa raidurilor aeriene am simţit-o            
şi am înţeles-o încă din primul minut. Mi-a fost, însă, foarte greu să o explic celor din ţară, 
care mă ascultau în fiecare zi şi nu m-am mirat prea tare că occidentalii nu au înţeles-o 
deloc.



                            
               Vuk Draskovic, preşedinte al Mişcării pentru Reînnoirea Serbiei

Vuk Draskovic a pus „punctul pe I” în interviul său, ridiculizând afirmaţiile SUA               
că atacurile NATO nu sunt îndreptate împotriva poporului sârb: “Bombele cad pretutindeni 
în ţară şi distrug până şi grădiniţe de copii. Suntem gata să le dăm albanezilor ceea ce  
noi nu am putut obţine pentru sârbi în Croaţia şi Bosnia. Purificări etnice au fost efectuate 
şi de către Armata croată asupra unui milion de sârbi, dar NATO nu a avut nimic de spus 
atunci.” 

Procurorul Tribunalului Penal Internaţional pentru fosta Iugoslavie (TPI), Louise Arbour,     
a anunţat, astăzi, inculparea lui Zeljko Raznatovic, celebrul Arkan, cum era supranumit, 
pentru crime de război comise în timpul conflictului din fosta Iugoslavie. Replica lui Arkan 
a venit imediat, într-un interviu acordat CNN: “Tribunalul Internaţional de la Haga        
este un tribunal politic. Poporul Iugoslaviei ştie că nu sunt vinovat şi că nu sunt criminal 
de război. Nu am violat şi nu am ucis civili nevinovaţi.” Arkan a avertizat că,                
deşi până acum nu au făcut-o, în cazul unei intervenţii terestre, el şi soldaţii săi vor merge 
să lupte în Kosovo.

Am coborât puţin în Trg Republike, unde avea loc obişnuitul concert de protest     
împotriva agresiunii NATO. Mii de oameni se adunaseră în faţa scenei. Mi-a venit greu     
să mă întorc în faţa computerului, pentru a afla şi a transmite ultimele ştiri.  
Impresionante eforturile şi imaginaţia sârbilor de a-şi manifesta indiferenţa şi protestul ! 
Un şir de superbe manechine au defilat, în aplauzele mulţimii, într-o paradă intitulată 
“Moda împotriva agresiunii NATO”. Printre pancartele purtate de manifestanţi a apărut  
una nouă, pe care scria “Avem F-117 din dezmembrări”. Şi încă una: “Columb,           
băga-mi-aş picioarele în curiozitatea ta!”
Moda concertelor s-a extins şi în alte oraşe. La Novi Sad, în Piaţa Libertăţii, oamenii       
se adunau la concertul numit “NATO omoară Europa”, în timp ce, în oraşul Pirot, 
demonstraţia se chema “Mai bine ascultăm muzică, decât avioane”. După modelul 
occidental al melodiei “We are the World”, devenit clasic deja, marile staruri pop            
ale sârbilor au înregistrat o piesă numită “Îmi iubesc ţara”, care avea să fie difuzată        
de atâtea ori pe posturile de radio şi televiziune, încât  am învăţat-o, fără eforturi 
deosebite, pe de rost. De asemenea, a fost “scoasă de la naftalină” o piesă mai veche      
a grupului Riblja Corba, devenită, brusc, de mare actualitate, ale cărei versuri spuneau : 
“Avionule, îţi voi rupe aripile !”. 



“Detest ideea de a continua această campanie în timpul Sărbătorilor de Paşti,” a afirmat 
Bill Clinton, într-un interviu acordat canalului de televiziune CBS, “însă detest şi mai mult 
ideea de a înceta această campanie, în timp ce Milosevic va continua să distrugă casă     
cu casă, sat după sat  şi să ucidă oameni nevinovaţi. Oprirea bombardamentelor            
nu ar servi la onorarea unui astfel de eveniment.” 
Pe de altă parte, Rudolf Scharping, ministrul german al Apărării, a anunţat că,                
în următoarele raiduri, NATO ar putea evita ţintele din Republica Muntenegru,      
deoarece această ţară se distanţează tot mai mult de preşedintele iugoslav          
Slobodan Milosevic şi, oricum, ţintele importante din punct  de vedere militar                  
ar fi fost atinse.

Într-un comunicat  al Partidului Democrat, sârbii spuneau că Bill Clinton nu are de gând   
să renunţe la agresiunea împotriva Iugoslaviei şi că bombardamentele vor continua. 
Zvonurile răspândite printre oameni erau de rău augur. Se spunea că vor fi bombardate 
Ministerul de Externe şi cel al Apărării, situate în mijlocul Belgradului, nu departe           
de Ambasada României de pe bulevardul Knez Milosa. De altfel, AFP anunţase, citând 
surse diplomatice, că nu mai există în Iugoslavia “sanctuare” care să fie cruţate             
de bombardamentele avioanelor NATO. Generalul britanic David Wilby justifica    
extinderea raidurilor aeriene anunţând că sârbii ar fi deschis focul cu armament greu 
asupra unor coloane de refugiaţi albanezi care încercau să plece din Kosovo.
S-a difuzat, în sfârşit, şi ştirea că iniţiativa lui Evghenii Primakov de a aduce pacea           
a dat greş, însă într-o variantă îndulcită, în care se sublinia că Boris Elţîn este mulţumit  
de misiunea premierului său. 

Fred Eckhard, purtătorul de cuvânt al Naţiunilor Unite a declarat, astăzi, că organizaţia   
nu deţine probe suficiente pentru a putea vorbi de un genocid comis de forţele sârbe 
contra albanezilor.

S-a anunţat că peste 5.000 de oameni au rămas fără slujba la Cacak, după ce rachetele 
lansate de avioanele Alianţei au distrus fabrica “Sloboda”. Pagubele sunt  estimate            
la peste 300 de milioane de dolari şi, într-adevăr, imaginile pe care le-am văzut        
filmate acolo arătau că nu au mai rămas prea multe ziduri în picioare. 
“Uzina noastră, care producea exclusiv aparate electromenajere, este distrusă în proporţie 
de 80 %,” a afirmat directorul Complexului “Sloboda”, Radomir Ljujic. Aici lucrau        
peste 4.000 de persoane, care asigurau venituri pentru alte circa 20.000, într-un oraş     
cu 75.000 de locuitori. Valoarea uzinei era de circa 700 de milioane de dolari şi avea        
o cifră de afaceri de 3 milioane de dolari anual.
În buletinul de ştiri al RTS au fost aspru înfierate aceste lovituri aeriene, mai ales că          
– spuneau sârbii – fabrica producea aragaze şi alte aparate de uz casnic. Erau acelaşi tip   
de aragaze pe care le produceam şi noi, pe vremuri, la Cugir. Am stat la o bere              
cu ziariştii ruşi, care au obţinut permisiunea de a vizita ruinele fabricii. Nu au avut voie     
să meargă peste tot, pentru că li s-a spus că, în interior, se află mai multe rachete 
neexplodate. Ei ne-au arătat nişte şuruburi ciudate, pe care le-au găsit printre dărâmături. 
Zâmbind pe sub mustaţă, ne-au spus că i-au întrebat pe oficialii sârbi care îi conduceau 
prin fabrica distrusă ce părţi ale aragazelor sau uscătoarelor de păr sunt asamblate        
cu astfel de şuruburi ? Spunând că nu prea se pricep la aragaze, aceştia au aruncat 
şuruburile la gunoi. Gheorghii, unul dintre ruşi, a scos din buzunar unul dintre şuruburile 
găsite la Cacak şi l-a pus pe masă. “Avem şi noi aragaze ce au astfel de şuruburi,”        
ne-a spus el. “Au o cadenţă foarte bună şi se încarcă uşor…”



Înainte de transmisia pentru Ştirile ProTV, am văzut la televizor o corespondenţă            
de la Washington, în care se spunea că NATO intenţionează să-şi înteţească 
bombardamentele. La jurnalul RTS, am văzut mai multe reportaje despre distrugerile 
provocate de raidurile aeriene. Zeci de sate au fost  afectate, a fost  lovită autostrada     
Nis-Priştina şi 5 proiectile au explodat, în această după-amiază, în zona oraşului Novi Sad. 
Sârbii au acuzat că în localităţi sunt lansate din avioane bombe cu fragmentaţie   
(“kasetne bombe”, cum le spuneau ei), interzise prin tratatele internaţionale,           
pentru efectele devastatoare pe care le produc. Nu prea ştiam ce sunt aceste bombe,    
dar aveam să aflu mai târziu. 
Spre uimirea mea, au trecut repede peste informaţia că ruşii şi-au trimis vasele de război 
spre Marea Adriatică. De altfel, nici reprezentanţii Pentagonului nu au fost prea îngrijoraţi, 
spunând că este dreptul Rusiei să-şi trimită navele în apele internaţionale,                  
însă James Rubin a declarat că nu este un gest  foarte fericit  din partea lui Elţîn,              
în contextul actual.
În schimb, minute întregi am putut urmări imagini din o grămadă de oraşe din lume,       
în care au fost organizate demonstraţii împotriva atacării Iugoslaviei de Alianţa          
Nord-Atlantică. Slobodan Milosevic a înaintat în grad mai mulţi generali, iar la Kragujevac, 
a avut loc un mare miting de protest.

                        
           Ibrahim Rugova, liderul moderat al albanezilor din Kosovo

Conform AFP, astăzi, Ibrahim Rugova i-a invitat pe jurnaliştii străini la el acasă,        
pentru a demonstra că nici el, nici familia sa, nu au păţit nimic. La rândul său, Serviciul  
de presă al NATO a anunţat că Fehmi Agani, consilierul principal al lui Rugova,         
despre care s-a spus că a fost asasinat de sârbi, este în viaţă.

Am coborât la cină puţin neliniştiţi. Cu o pauză de 30 de minute, alarma aeriană            
nu mai fusese ridicată de 24 de ore. La ora 20.00, câteva bubuituri extrem de puternice  
au zguduit un cartier din apropierea centrului oraşului. Ne-am urcat pe hotel,               
dar nu se vedea nimic. După ce am mâncat, am stat la taclale cu Nelu şi vreo              
doi-trei sârbi, care spuneau că, deja, 10 dintre piloţii avioanelor americane doborâte       
ar fi fost  capturaţi de Armată. “Unde sunt  ? De ce nu îi arată lumii ?” am întrebat  noi. 
“Staţi liniştiţi,” ne-au explicat  ei. “Au fost filmaţi şi vor fi prezentaţi la momentul potrivit.” 
Voiau să spună că atunci când moralul oamenilor va mai scădea.



La ştirile de seară ale RTS, am rămas cu gura căscată: sârbii arătau trei soldaţi               
în uniforme ale Armatei americane, pe care i-au capturat lângă graniţa cu Macedonia.  
Spre hazul general, crainicul a spus că doi dintre ei au nume “curat” americane :     
Andrew Ramirez şi Steven Gonzales. Al treilea era Christopher Stone. Păreau speriaţi       
şi unul dintre ei avea ochiul învineţit  de un pumn bine plasat. Imaginile păreau luate     
din timpul unui interogatoriu, însă nu aveau sunet. 

NATO a confirmat capturarea celor 3 militari americani, însă a precizat că făceau parte   
din “căştile albastre” conduse de ONU, însărcinate, de trei ani, să protejeze           
frontiera dintre Iugoslavia şi Macedonia şi nu aveau nici o legătură cu operaţiunile 
Alianţei. Jim Kout, purtătorul de cuvânt al Departamentului de stat american, a declarat 
AFP că ei se aflau într-un jeep care patrula pe o şosea din regiunea Kumanovo,              
în interiorul Macedoniei. În jurul orei 14.30, după ce s-au despărţit de restul convoiului, 
jeep-ul americanilor a fost ţinta unor tiruri de arme uşoare, au cerut ajutor prin staţiile   
de emisie-recepţie, însă au fost nevoiţi să se predea. Purtătorul de cuvânt al Naţiunilor 
Unite, Fred Eckhard a declarat, însă, că cei 3 militari se aflau sub comandament american, 
nu sub coordonarea ONU, întrucât mandatul “căştilor albastre” din Macedonia a expirat   
în 28 februarie. 

                                
                                 Cei trei militari americani capturaţi de sârbi

În continuare, s-a spus că şapte nave ruseşti au fost  trimise în Adriatică, şi că Rusia              
a anunţat că nu mai recunoaşte embargoul împotriva Iugoslaviei şi va livra sârbilor 
armament, în special rachete sol-aer. 
Ştirea care a indignat pe toată lumea şi care ne-a mirat şi pe noi venea, însă,                
de la Washington DC. Am văzut, stupefiaţi, imaginile evacuării Ambasadei Iugoslave      
din capitala americană. Lăsând la o parte eleganţa celui care se ştie puternic,        
poliţiştii americani au venit în miez de noapte şi i-au luat, destul de dur, pe sus,             
pe diplomaţii sârbi, fără să-i lase să-şi strângă bagajele, au sigilat clădirea                     
şi i-au expulzat. Aşa s-au gândit oficialii americani să răspundă la declaraţia autorităţilor 
de la Belgrad că au rupt  relaţiile diplomatice cu SUA. Un purtător de cuvânt                    
al Departamentului de stat a precizat  că a fost urmată procedura normală, în cazul    
ruperii relaţiilor diplomatice. Statele Unite a pus sechestru pe Ambasada Iugoslaviei,      
iar diplomaţii sârbi au plecat la New York, urmând să se întoarcă acasă.



La un moment dat, una din ştirile RTS arăta un stadion gol din Pec. Am ascultat cu atenţie 
ce zicea crainicul, pentru că nu îmi imaginam că ar fi avancronica vreunui meci de fotbal. 
Sârbii prezentau imaginile pentru a dezminţi informaţia anunţată de oficialii NATO, 
conform căreia stadionul ar fi fost  transformat într-un adevărat  lagăr de concentrare 
pentru etnicii albanezi. Liga Democratică din Kosovo (partidul albanezilor), care răspândise 
zvonul, a spus că peste 3.000 de locuitori din Pec ar fi fost  adunaţi aici, de unităţile        
de Poliţie şi forţele paramilitare sârbe.

Conform agenţiei Mediafax, autorităţile de la Bucureşti au aprobat  astăzi, intrarea           
în România a 600 de chinezi, care se vor refugia din Iugoslavia. Aceştia vor fi cazaţi, 
temporar, la Băile Herculane, fără a beneficia de statutul de refugiat politic,                
până se vor hotărî dacă se întorc în Iugoslavia sau pleacă în China. De asemenea, 
Guvernul român a decis alocarea unor ajutoare în valoare de 250 de milioane de lei, 
constând în haine şi alimente, pentru refugiaţii sârbi şi albanezi ajunşi în judeţele Timiş   
şi Caraş-Severin.

După jurnal, la televizor a fost difuzat filmul “Dansând cu lupii”, cu Kevin Costner,            
şi am hotărât să dorm puţin, pentru că afară erau nori plumburii şi nu se auzeau 
avioanele. În Kosovo, însă, nu era la fel. Puţin după ora 21.00, NATO atacase Priştina.  
Mai multe proiectile au distrus sediul forţelor speciale sârbe, aşezat într-o clădire           
din centru. Alte câteva  rachete au explodat  la periferia de sud a oraşului. De asemenea, 
au fost bombardate oraşele Pec, unde bombele au căzut chiar lângă Patriarhie,    
Vranjevac, Dragodan şi Kosovska Mitrovica. La 23.15, unul dintre proiectilele               
care au explodat în oraşul Uzice a căzut în livada ţăranului Milutin Laketic.

                        
                   Rachetă de croazieră lansată de pe un portavion NATO

Postul local de radio a anunţat că antiaeriana ar fi reuşit să mai doboare un avion inamic 
la Pozega, iar pilotul ar fi fost capturat de săteni. N-aş fi vrut să fiu în pielea lui,          
dacă este adevărat. Cineva ne-a povestit că unul din piloţii americani doborâţi în Serbia   
ar fi ajuns la marginea unui sat, în grădina unui sârb. Acesta l-a observat, a pus mâna    
pe o furcă şi i-a înfipt-o în picior, ţintuindu-l în uşa grajdului, până când s-a dus              
să anunţe Armata. Nu ştiu cât de reală era povestea, însă, din câte îi cunosc eu pe sârbi, 
nu glumesc când e vorba de a-şi rezolva problemele cu duşmanii.



Ne-am amuzat un pic, auzind că, azi dimineaţă, o rachetă a NATO ar fi căzut în Bulgaria, 
lângă localitatea Elovdol, de la 20 de km de graniţa iugoslavă, unde a făcut un crater     
cu un diametru de 6 metri. Acum am aflat că nu este primul incident de acest fel.           
La miezul nopţii de 25/26 martie, o altă rachetă căzuse în vestul Bulgariei,             
aproape de oraşul de frontiera Trun.

M-am trezit la ora 5.00, pentru a-mi pregăti corespondenţa pentru emisiunea                 
de dimineaţă. După câteva minute, am auzit mai multe bubuituri puternice dinspre  nord. 
Mai târziu, am aflat că rachetele NATO au lovit  în plin podul Varadinsk, care lega          
cele două părţi ale oraşului Novi Sad, traversat de Dunăre. Podul a fost distrus complet  
şi, chiar înainte de a intra în legătură cu Cristi Tabără, am văzut  la RTS imaginile         
unor fiare contorsionate de pe malul fluviului, tot ce mai rămăsese din pod.           
Întregul schelet metalic s-a prăbuşit în Dunăre. 

                           
          Rămăşiţele podului Varadinsk din Novi Sad, bombardat de NATO

De-a lungul săptămânilor care urmau să vină, am ajuns să ne obişnuim cu tactica       
aviaţiei NATO, care bombarda, mai întâi, oraşul Novi Sad şi apoi Belgradul.                  
Aşa se întâmplase şi în această dimineaţă. În minte cu imaginile pe care tocmai              
le văzusem, ale rămăşiţelor unui pod pe care îl traversasem de atâtea ori, după ce         
mi-am transmis corespondenţa, am mai tras un pui de somn până la ora 10.00
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La 10.40, când ieşeam din hotel, sirenele anunţau ridicarea alarmei aeriene,              
după mai bine de 27 de ore. În Belgrad, nimic schimbat. Obsedat de ideea că preţurile    
ar trebui să o ia razna într-o ţară aflată în război, am fost surprins că mă înşelam. 
Aruncându-mi privirea pe tarabele din piaţă, la fel de pline ca altădată, am reţinut          
că merele se vindeau tot cu 15 dinari (1,5 DM) kilogramul, iar brânza cu 20 de dinari. 

Azi-noapte, un grup de 26 de persoane de diferite naţionalităţi (12 din Irak,                    
3 din Sri Lanka, 5 din Nigeria, 2 din Macedonia şi câte unul din Ghana, Bulgaria,        
Cehia şi România) au fost găsite de grănicerii români într-o barcă ce plutea pe Dunăre,   
în dreptul localităţii Dubova, la 70 de km de Turnu Severin, transmite corespondentul 
Mediafax. Ei au spus că au fost reţinuţi de Poliţie când au cerut să li se reînnoiască    
vizele de şedere în ţară, urcaţi în barcă şi abandonaţi. Şase dintre ei nu aveau            
acte de identitate, iar românul a fost  arestat, deoarece era dat în urmărire generală  
pentru furt.



În Trg Republike, oamenii începeau să se adune la concert. Astăzi urmau să cânte     
Riblja Corba, una din formaţiile rock legendare în Iugoslavia, Van Gogh,                        
un excelent grup de muzică alternativă, şi Crni Biseri. Surprizele zilei au venit, însă,       
din Rusia. Pe scenă a urcat cea mai bună trupă rusească, pe nume Na-Na,                  
care cânta un rock viguros şi a fost  aplaudată mai mult  pentru gestul făcut,               
decât pentru calitatea muzicii.

Când să plecăm, Mile a observat  mai multe maşini oficiale, din care au coborât           
nişte bărbaţi îmbrăcaţi în costume negre, însoţiţi de ministrul iugoslav al Culturii              
şi de câţiva militari. Prezentatorul concertului a anunţat că în faţa noastră se afla    
Serghei Baburin, vicepreşedintele Dumei din Rusia, care sosise în această dimineaţă        
la Belgrad, cu autocarul, pentru a vedea cu ochii lui efectele bombardamentelor              
şi a discuta cum i-ar putea ajuta pe sârbi. 

“Parlamentul nostru doreşte să oblige Occidentul să-şi schimbe poziţia şi să oprească 
bombardamentele,” a spus Baburin. “Procesul de la Rambouillet a murit, trebuie             
să găsim o altă structură. Aceasta este poziţia Rusiei.” După care, ne-a lăsat                  
cu gura căscată: cu o superbă voce de tenor, vicepreşedintele Dumei a cântat 
“Podmoskovnie vecera”, o frumoasă baladă rusească. Sârbii au fost foarte încântaţi că, 
dacă tot  nu le trimit  arme, ruşii măcar le mai descreţesc frunţile şi îi ajută să uite          
de necazul prin care trec.

Am aflat  că, puţin mai devreme, preşedintele Serbiei, Milan Milutinovic, a stat de vorbă   
cu monseniorul Jean-Louis Tauran, ministrul de Externe al Vaticanului, care a sosit, şi el,  
la Belgrad. Acesta încearcă o mediere a conflictului şi s-a întâlnit, mai târziu, cu Milosevic 
şi cu patriarhul Pavle, capul Bisericii Ortodoxe Sârbe. Pavle şi papa Ioan Paul al II-lea    
vor face apel în favoarea încetării focului cu ocazia celor două sărbători pascale.

“Potrivit unui comunicat al Pentagonului, trupele iugoslave utilizează pentru atacarea 
avioanelor NATO rachete sol-aer SAM, de provenienţă românească. Departamentul de Stat 
al SUA a înaintat un protest autorităţilor de la Bucureşti, acuzându-le că au furnizat 
armament antiaerian Belgradului, în perioada 1994-1996, cât timp Iugoslavia se afla     
sub embargo internaţional. Partea absurdă a opiniei experţilor americani, care au ajuns   
la această concluzie după ce au cercetat resturile unei rachete lansate de sârbi, căzută   
pe teritoriul Albaniei, este că aceştia susţin că “avionul invizibil” ar fi fost doborât de sârbi 
cu o astfel de racheta SAM, trasă de la Jimbolia. Agenţia Naţională pentru Controlul 
Exporturilor Strategice din România a respins acuzaţiile, menţionând că sârbii ar fi putut 
intra în posesia rachetelor sol-aer româneşti doar prin intermediul unui alt stat.”
Această ştire, publicată pe prima pagină a numărului de azi al cotidianului      
“Evenimentul zilei” i-a umplut de groază pe unii cititori, pe alţii de mândrie, iar pe alţii      
i-a făcut să se cutremure de râs. Era o simplă glumă de 1 aprilie.

Am trecut  pe la Centrul Militar de Presă. Acesta se afla într-o sală mare, la etajul întâi       
al unei clădiri din Trg Republike. În hol erau aduse câteva zeci de scaune, iar 4 televizoare 
funcţionau non-stop şi puteai urmări chiar şi CNN sau Sky News. Era plin                      
de ziarişti străini, care completau cereri de acreditare, scriau sau vorbeau la telefon.    
Vreo doi adormiseră, cu cotul sprijinit pe marginea scaunului şi scăpaseră din mână 
buletinul editat, în fiecare zi, de agenţia oficiala de presă Tanjug. 



La un moment dat, dintr-un alt birou a ieşit  Sanja Sarac, tânara care ne întâmpinase           
la Ministerul Informaţiilor. Ne-a recunoscut şi a stat câteva minute de vorbă cu noi,      
spre furia câtorva englezi care se chinuiseră, până atunci, să îi între în graţii                   
şi s-o invite seara la un pahar de vin. Ne-am întâlnit cu Adelin Petrişor, care lucra pe atunci 
la TVR, şi cu Olimpiu Gheorghiu, care lucra pentru APTN. Bucuroşi că vedeam doi români, 
ne-am dus spre ei, însă nu păreau la fel de încântaţi de întâlnire. Abia ne-au salutat,     
aşa că i-am lăsat în plata Domnului şi am plecat la Media Center.

Cotidianul “Delo” din Slovenia a anunţat că doi din angajaţii săi, reporterul Vili Einspieler  
şi fotograful Tomi Lombar, au fost  arestaţi marţi în Iugoslavia, la 20 de km de frontiera   
cu Muntenegru. Ei au fost opriţi de membri ai miliţiilor paramilitare sârbe, care au pretins 
că cei doi nu au acreditare. Au fost reţinuţi şi anchetaţi timp de 18 ore,                    
bătuţi cu brutalitate şi expulzaţi. Nu înainte de a li se confisca echipamentul, maşina       
şi actele de identitate.

Am aflat  că, după multă vreme, la Priştina era o dimineaţă liniştită, cu toate că              
în unele cartiere nu este curent electric. În schimb, la Pec, la 9.30, o bombă a căzut         
la nici 50 de metri de clădirea Patriarhiei. Mai târziu, şi la Priştina au reînceput 
bombardamentele, iar câteva rachete au explodat lângă mănăstirea Gracanica,           
unul din monumentele aflate în patrimoniul cultural al omenirii. La Prokuplje, 3 şcoli,      
un spital şi mai multe clădiri civile au fost afectate de bombe. 

Toată lumea vorbea de distrugerea podului Varadinsk de la Novi Sad. Explozia a avariat 
clădirile din jur, printre care un muzeu. O parte din oraş a rămas fără apă, deoarece,      
pe sub scheletul de metal al podului, treceau conductele de alimentare, cabluri de curent 
şi de telefon. Traficul fluvial pe Dunăre a fost blocat de rămăşiţele podului                  
care s-au prăbuşit în apă. 

Foarte încântaţi erau sârbii de capturarea celor trei militari americani şi îşi băteau joc        
de NATO, spunând că aruncă în linia întâi numai băieţi de emigranţi. Asta, apropo          
de numele cu rezonanţă mexicană a doi dintre cei prinşi. Vuk Draskovic a declarat          
că aceştia nu vor păţi nimic şi vor fi judecaţi corect, conform unei proceduri democratice, 
cu respectarea Convenţiei de la Geneva privind prizonierii de război. Mai târziu,          
Milan Bozic, ministru fără portofoliu în guvernul iugoslav, a spus că cei trei soldaţi             
nu vor fi judecaţi şi vor fi eliberaţi după încetarea ostilităţilor.

Statele Unite a anunţat că militarii americani capturaţi de sârbi trebuie trataţi                 
ca prizonieri de război şi au cerut Iugoslaviei să autorizeze Comitetul Internaţional          
al Crucii Roşii să îi viziteze. Pentagonul a comunicat  datele oficiale ale prizonierilor: 
sergentul Andrew A. Ramirez (24 de ani), originar din Los Angeles, care a intrat               
în armata americană în iulie 1992, sergentul Christopher Stone (25 de ani),            
originar din Michigan, înrolat în august 1991, căsătorit şi tatăl unui copil                         
şi de Steven M. Gonzales (24 de ani), originar din Texas, înrolat în septembrie 1996.



                         
                     Întâlnirea dintre Slobodan Milosevic şi Ibrahim Rugova

La ora 15.00, din nou a sunat alarma aeriană, dar nu a ţinut decât  o oră                        
şi nu s-a întâmplat nimic deosebit în Belgrad. Noi, însă, la fel ca restul ziariştilor,    
stăteam ţintuiţi în faţa televizoarelor. După ce ieri dezminţise că ar fi fost  asasinat, 
Ibrahim Rugova a sosit astăzi la Belgrad şi s-a întâlnit cu Slobodan Milosevic !          
Nimeni nu a ştiut nimic de întâlnirea celor doi şi doar reporterii RTS au avut voie            
să filmeze. Imaginile îi arătau pe cei doi surâzători, stând liniştiţi de vorbă, însă sonorul 
fusese tăiat şi înlocuit  cu un comentariu din studio. Crainica spunea că Rugova şi Milosevic 
au căzut de acord că soluţia conflictului din Kosovo nu poate fi decât una politică            
şi au semnat  un comunicat comun. Nu au existat  nici un fel de reacţii oficiale                  
la această importantă întâlnire, care a surprins pe toată lumea. Oamenii obişnuiţi           
nu s-au lăsat  prea mult impresionaţi şi, auzind ştirea că cei doi lideri s-au împăcat,        
doi bătrâni care îşi sorbeau, liniştiţi, cafeaua pe o terasă lângă noi au mormăit :     
“Pentru câte zile ?”

Comunitatea internaţională şi-a exprimat îndoiala că Ibrahim Rugova şi Slobodan Milosevic 
s-ar fi întâlnit  şi ar fi semnat comunicatul comun, americanii sugerând că imaginile 
prezentate de RTS ar fi din arhivă, anunţa AFP. Secretarul general al NATO Javier Solana  
a declarat că se îndoieşte că liderul albanez acţionează liber, iar Jakup Krasniqi,   
purtătorul de cuvânt al UCK, a fost de aceeaşi părere: “Este posibil să fi fost  forţat         
să declare că NATO trebuie să înceteze bombardarea sârbilor. Dacă, însă, a declarat 
deliberat acest lucru, atunci a comis un act de înaltă trădare faţă de poporul său.”    
Pentru a se convinge de opinia lui Rugova, Richard Holbrooke, trimisul special al SUA       
în Balcani, a cerut guvernului de la Belgrad să autorizeze o întâlnire cu personalităţi 
internaţionale.

Astăzi, printr-un decret prezidenţial, comandantul Armatei II din Iugoslavia, staţionată    
în Muntenegru, generalul Radoslav Martinovic, a fost înlocuit cu generalul Milorad 
Obradovic şi numit simplu consilier la Ministerul Apărării. Înlocuirea a fost  considerată 
suspectă la Washington, James Rubin declarând că este un semn că preşedintele iugoslav 
se îndoieşte de loialitatea forţelor sale din regiune. Asociind ştirea cu tot felul de zvonuri 
vehiculate în Balcani, oficialii NATO au apreciat că Milosevic pregăteşte o lovitură de stat 
în Muntenegru, pentru a-l îndepărta pe Milo Djukanovic, considerat de Occident             
un opozant  al său. Reprezentanţii NATO se bazau pe ultimele declaraţii ale lui Djukanovic, 
care a cerut ca ţara sa să nu fie bombardată pentru greşelile Belgradului. Uitau, însă,     
că acesta a mers ani de zile cot la cot cu Milosevic.



Astăzi, s-a anunţat că se amână începerea cursurilor gimnaziale, care trebuia să aibă loc 
luni, deoarece peste 120 de clădiri ale Ministerului Învăţământului au fost  avariate         
de bombardamente. Sârbii spun că au întocmit  un plan pe 6 luni, pentru a putea         
face faţă războiului. Sunt optimişti şi ministrul Dejan Kovacevic a declarat                      
că firmele sârbeşti pot repara distrugerile provocate de bombe.
Primele măsuri luate ne-au înfuriat. Restaurantele sunt obligate să închidă la ora 19,00    
şi numai unele baruri de noapte pot funcţiona, cu condiţia să-şi afişeze orarul        
aprobat  de autorităţi. Au lăsat barurile pentru că cele mai multe sunt ale unor mafioţi 
influenţi şi chiar ale rudelor celor din guvern. Ca să nu mai vorbim de discoteca “Madona”, 
a lui Marko Milosevic, fiul preşedintelui iugoslav.

Vuk Draskovic a declarat că NATO este precum un crocodil care, după ce îşi înghite prada, 
varsă lacrimi amare. Spunea că acordul semnat  de Rugova şi Milosevic este semnalul 
începerii negocierilor dintre sârbi şi albanezi, aşa că bombele nu îşi mai au rostul.     
“Până la începerea atacurilor aeriene, în Kosovo nu au existat refugiaţi, case distruse, 
bombardamente şi oameni dormind în adăposturi.”  

Un comunicat de azi al guvernului iugoslav susţinea aceeaşi idee, foarte adevărată,        
de altfel: “Coloane de civili disperaţi fug din Kosovo în toate direcţiile, pentru a scăpa     
de bombele agresorilor şi de moarte. Sub pretextul că împiedică o catastrofă umanitară,          
NATO a creat una generală, de proporţii nebănuite. Peste 8 milioane de persoane           
îşi petrec timpul în adăposturi antiaeriene, lipsite de apă, alimente şi electricitate.”          
La Priştina s-a anunţat că peste 60.000 de locuitori (dintre care 35.000 de albanezi)       
au părăsit, deja, oraşul.

Observatorii OSCE de la frontiera dintre Albania şi Kosovo au declarat  AFP că            
foarte mulţi albanezi care vin din Priştina spun că sârbii îi forţează să părăsească oraşul, 
trecând din casă în casă şi obligându-i să urce în autobuzele pregătite. 10.000 de refugiaţi 
din Kosovo erau adunaţi astăzi, la punctul de trecere a frontierei cu Macedonia de la Blace, 
spre disperarea poliţiştilor şi grănicerilor macedoneni, care nu mai fac faţă situaţiei.     
SUA au anunţat că va acorda un ajutor de urgenţă pentru refugiaţi, în valoare de           
50 de milioane de dolari. În acest timp, ministrul de Externe german Joschka Fischer 
afirma că refugiaţii sunt o consecinţă a războiului etnic dus de armata iugoslavă,         
într-o campanie planificată din timp, pentru destabilizarea întregii regiuni a Balcanilor.

Comandamentul Armatei III din Iugoslavia, care se află în Kosovo, a afişat astăzi,          
un avertisment adresat “bandelor UCK”, în care se spune: “Albanezi, predaţi la timp armele 
care v-au fost distribuite ! Noi le vom întoarce împotriva celor care doresc răul nostru,     
al tuturor. Profitaţi de acest  apel. Mâine va fi prea târziu. Nu vă lăsaţi înşelaţi                 
de promisiunile referitoare la un stat independent. Voi nu însemnaţi nimic                       
în ochii tiranilor mondiali, drept  pentru care vă bombardează pe voi, pe femeile               
şi pe copii voştri. Tot ce îi interesează este teritoriul pe care vor să ni-l ia tuturor.  
Albanezi, nu permiteţi unei adunături de mercenari să vă ducă la moarte.                     
Nu le urmaţi ideile nebune. Nu acceptaţi să atacaţi armata, pe concetăţenii                    
şi vecinii voştri.”



La RTS, s-a anunţat că armata a lichidat grupurile de “terorişti albanezi”                       
din centrul provinciei Kosovo, din localităţile Dragobilje, Ovcarevo, Obrinje, Prekaz, 
Lapasnica, Pagarusa, Malisevo şi de pe muntele Cicavica. Reporterul RTS din Kosovo 
spunea că soldaţii UCK îşi aruncă armele şi uniformele şi îşi abandonează bazele.

Cotidianul “Washington Post” a afirmat că guvernul american are în vedere paraşutarea  
de ajutoare umanitare pentru rebelii albanezi, care opun rezistenţă ofensivei           
forţelor sârbe. James Rubin, purtătorul de cuvânt  al Departamentului de Stat                   
a recunoscut că se află în legătură permanentă cu Hassim Thaqi, liderul politic al UCK, 
care i-a solicitat acest ajutor. Din păcate, însă, această operaţiune ar fi foarte periculoasă, 
din cauza eficienţei artileriei antiaeriene iugoslave şi din cauza că nu pot şti exact       
unde se afla gherilele albaneze. Rubin a refuzat să comenteze afirmaţiile          
cotidianului american, potrivit cărora UCK a solicitat sprijin în arme grele şi muniţie.

Agenţia Tanjug a anunţat că, noaptea trecută, antiaeriana sârbă de pe muntele Tara       
ar fi doborât un avion şi două elicoptere ale NATO, cu 50 de puşcaşi marini la bord.   
NATO a dezminţit imediat informaţia, însă sârbii au revenit cu amănunte credibile.   
Avionul ar fi fost  lovit deasupra capitalei Republicii Muntenegru. Trei vânători 
muntenegreni au găsit, în apropiere de localitatea Ogradjenica, din masivul      
Pastrovacka Gora, un rucsac cu însemnele US Air Force, având înscris numele pilotului: 
Jenny Haley (se pare, o femeie). 

Am reuşit să aflăm, de la unii ofiţeri pe care îi cunoştea Nelu, amănunte despre doborârea 
celor două elicoptere. Acestea au fost trimise pentru a-l recupera pe  pilotul avionului 
doborât şi au fost interceptate de radarele sârbilor. Ofiţerul de pe radar a anunţat 
comandamentul, apoi şi-a chemat camarazii să vadă cum acţionează antiaeriana.       
După 15 minute de aşteptare în zadar, ofiţerul a sunat din nou la comandament              
şi i s-a spus să stea liniştit, că totul e în regulă. Sârbii i-au lăsat pe membrii echipelor     
de recuperare să-l găsească pe pilot şi au deschis focul când cele două elicoptere          
au încercat să se ridice de la sol. Cel care povestise întâmplarea zicea că nu ştia                
ce s-au auzit mai tare: exploziile elicopterelor sau urletele lor de bucurie.
Un alt  avion de tip F-117 A a aterizat de urgenţă, azi-dimineaţă, pe aeroportul din Zagreb, 
având mari probleme. 

AFP a anunţat, citând surse ale Poliţiei, că doi soldaţi germani ai unei unităţi NATO 
staţionată în Macedonia au fost răniţi şi repatriaţi spre Frankfurt, trecând prin Salonic.     
Ei au fost  aduşi cu o ambulanţă şi trimişi în Germania, la bordul unui avion C-130. 
Ministrul german al Apărării a confirmat informaţia, însă a precizat că cei doi au fost 
victimele unui “accident de muncă”, fără legătură cu situaţia din regiune.

Seara, după ce ne-am transmis corespondenţele, am dat o fugă până la podul           
peste Dunăre dinspre Pancevo. Câteva sute de sârbi au venit aici, iar un preot a oficiat     
o slujbă, învocându-L pe Dumnezeu să apere podul de bombele duşmanilor.        
Atmosfera era impresionantă şi puteam vedea pe feţele oamenilor că nu au fost trimişi   
de nimeni aici, ci chiar credeau că ceea ce fac îi va determina pe liderii NATO să le lase 
podul în pace. Şi chiar sperau că Dumnezeu îl va ocroti. În momentul în care                  
îşi făceau cruce, sirenele alarmei aeriene au început să sune. Era ora 21.00.



                        
                               Belgrad: podul peste Dunăre dinspre Pancevo

Pentagonul a ordonat trimiterea a încă 13 bombardiere F-117 A (“avioanele invizibile”), 
pentru a participa la raidurile împotriva Iugoslaviei. Ele vor pleca de la baza Holloman    
din New Mexico şi sunt aşteptate să ajungă în zona de conflict  în acest week-end.         
Cu acestea, numărul “avioanelor invizibile” americane angajate în Operaţiunea          
“Allied Force” va ajunge la 24, anunţa AFP.

Am apucat  să mai vedem câteva ştiri la RTS. Insistau, din nou, asupra demonstraţiilor   
din diverse oraşe de pe glob, împotriva atacării Iugoslaviei. Una dintre ele, la care          
au participat mii de persoane, a avut loc la Berlin, dar nu a fost prezentată de televiziunea 
iugoslavă. Era a albanezilor şi lozincile sunau cam aşa: “Opriţi genocidul şi epurarea etnică 
în Kosovo !”, “Libertate pentru Kosovo !”… În această seară, însă, la Salonic, o studentă  
de la Facultatea de Arte a fost  arestată, după ce a încercat să detoneze un dispozitiv 
exploziv artizanal lângă consulatul american. Fata avea o geantă cu mai multe tuburi      
cu gaz şi benzină şi a încercat să le dea foc. Poliţistul de gardă a oprit-o şi doar un tub     
a explodat, fără a răni pe cineva. Tânăra a spus că voia să protesteze                 
împotriva bombardării Iugoslaviei.

Pe la miezul nopţii, au început să vină veşti despre raidurile aeriene. La 22.40,              
trei rachete lovisera o cazarmă a Armatei iugoslave din oraşul Vranje (300 km sud          
de Belgrad), fără a face victime. O explozie a fost auzită şi lângă satul Pepeljevac,         
pe şoseaua Nis-Priştina. În satul Samokovo, o rachetă a lovit casa familiei Stefanovic, 
omorând un bărbat şi rănind alţi doi. În zona aeroportului Slatina, de lângă Priştina,       
au fost lansate mai multe bombe cu fragmentaţie. Mai mulţi civili de naţionalitate albaneză 
au fost răniţi în bombardamentele asupra satului Logavce.

La 1.27, am urcat  pe acoperişul hotelului, pentru că se auzeau avioanele NATO            
care survolau Belgradul. Antiaeriana a tras câteva rafale, după care s-a făcut din nou 
linişte şi ne-am dus la culcare.



                        Podul Varadinsk din Novi Sad, desen de Eugen Mihăescu

2 aprilie 1999

Ca de obicei, m-am trezit devreme, pentru corespondenţa de la emisiunea                
“Bună dimineaţa, ProTV e al tău”. Sincer, îmi plac mai mult intervenţiile în direct             
de dimineaţă decât în celelalte jurnale de ştiri. Am mai mult timp, pot povesti mai multe, 
impresiile sunt mai proaspete, iar Cristi Tabără e un interlocutor deosebit  de agreabil.  
Este şi o provocare, pentru că trebuie să mă trezesc devreme, să verific                
ultimele informaţii, să nu-mi scape ceva sau să actualizez ştirile. În principiu, colegii      
din redactie mă sună noaptea şi stabilim despre ce vom vorbi, pentru ca ei să pregătească 
nişte imagini care să se potrivească cu ceea ce spun eu. Am mai aflat  că, ieri dimineaţă, 
încă un pod peste Dunăre a fost distrus: cel de la Beska, situat la 30 de km de Novi Sad, 
pe autostrada care leagă Belgradul de frontiera cu Ungaria. O rachetă a lovit în plin  
ultimul segment al podului, cel de lângă malul stâng al Dunării, pe care l-a rupt în două.

Alarma s-a ridicat la 8.15 şi mi-a stricat cele două ore de somn pe care mi le doream.    
Am mâncat un iaurt şi am plecat spre Centrul militar de presă. Deşi nu aflam mare lucru 
de acolo, era bine să se obişnuiască lumea cu noi. În plus, mai auzeam câte-un zvon,   
mai schimbam informaţii cu unii sau alţii, aflam cine a mai venit, cine a mai păţit ceva…



Sârbii sunt incredibili ! Astăzi dimineaţă, stăteau la coadă să obţină bilete la operă,         
la “Nabucco” de Verdi. De mai multe zile, atât Teatrul Naţional, cât  şi Opera organizează 
reprezentaţii gratuite. Trebuie doar să stai la coadă şi să iei bilete. Autorităţile              
vor să demonstreze că viaţa merge înainte, în ciuda bombelor. Pe lângă asta, încearcă    
să ofere cât mai multe posibilităţi de recreere, ca oamenii să uite de război şi de bombe. 
Nu pot să-mi explic, însă, de unde fac rost de filmele care rulează la cinema: 
“Shakespeare în love”, “Titanic”, “Men în black”. Vreau să vad şi eu, neapărat,             
când îmi voi găsi un pic de timp, “Crna macka, beli mator” (“Pisica albă, mârtanul negru”), 
ultimul film al lui Emir Kusturica.

Când am ajuns la Media Center, sala mare, în care se organizează conferinţe de presă,  
era plină de oameni. Erau redactorii postului de radio B-92, unul din puţinele care încercau 
să rămână independente şi necontrolate de guvern. Autorităţile vâră pumnul în gura 
jurnaliştilor sârbi incomozi folosind pretexte inteligent  alese. E adevărat că beneficiază     
şi de o Lege a Informaţiilor plină de restricţii. Radio B-92 fusese închis în 23 martie,       
pe motiv că folosea un emiţător mai puternic decât cel autorizat. 

Veran Matic, directorul postului de radio, a fost reţinut şi anchetat  vreme de 8 ore. 
Poliţiştii îl acuzaseră că seamănă panică în populaţie, răspândind ştirea că Iugoslavia         
va fi bombardată şi că are o atitudine pro-occidentală. A fost  eliberat, însă astăzi,          
un executor judecătoresc, însoţit de un bărbat în uniformă, a venit la B-92, având decizia 
înlocuirii din funcţie a lui Matic cu Aleksander Nikacevic (preşedintele Uniunii Studenţilor 
din Belgrad, controlata de SPS). În semn de protest, angajaţii au părăsit  postul de radio  
şi se pregăteau să organizeze o conferinţă de presă. Au anunţat  că B-92 va continua      
să emită pe satelit  şi pe Internet. Nu a fost singurul post de radio care a avut probleme   
cu cenzura militară. Chiar aseară, la Smederevska Palanka, a fost închis şi Radio Jesenica.

                             
           Panouri publicitare în Belgrad, în timpul bombardamentelor NATO

Am coborât  în Trg Republike, la concertul de prânz. Deja, piaţa începea să arate altfel. 
Reclamele de pe panourile publicitare au fost înlocuite cu afişe imense, cu mesaje 
împotriva războiului. Pe unul dintre ele era fotografia unui bătrân, lângă care scria    
“Sorry, we think different”. Pe un altul, amplasat lângă clădirea Parlamentului,               
era fotografia unui turn Eiffel în flăcări, rupt în două de o rachetă care l-a lovit în plin.   
Sub această imagine scria: “Just imagine !”. Pe clădirea cu geamuri verzi în care se afla 
Media Center, panoul cu reclame mobile arata o ţintă imensă, după care lamelele panoului 
se mişcau şi apărea mesajul “Stop the bombs !”



În piaţă s-au adunat peste 15.000 de oameni şi au cântat împreună cu marile staruri     
ale muzicii populare sârbeşti. La un moment dat, concertul a fost întrerupt                      
şi câţiva membri ai delegaţiei ruse ce se afla la Belgrad au adus icoana Fecioarei Maria  
făcătoare de minuni, pe care patriarhul Alexei al Rusiei a dăruit-o Belgradului,          
pentru a apăra oraşul de bombardamente. Pe una din pancartele purtate de manifestanţi 
scria “No private Ryan will be saved”. Era o aluzie la filmul american premiat cu Oscar, 
“Saving private Ryan”, despre povestea unui comando care a fost trimis, în cel de-al Doilea 
Război Mondial, pentru a aduce acasă un soldat american de pe front.

Într-un interviu pentru ziarul belgian “Le Soir”, Jonathan Eyal, expert la Institutul Regal   
de Studii Strategice din Londra, a afirmat  că strategia NATO cu privire la Kosovo nu merge. 
“Pe plan politic, nu există absolut  nici un progres de pe urma raidurilor aeriene.          
Cred că o intervenţie terestră este inevitabilă, dar nu există consens la Washington   
pentru trimiterea de trupe, iar europenii nu vor face nimic fără americani.” El aprecia      
că acest conflict  din Kosovo nu va degenera într-un război mondial, pentru că           
“Rusia nu are posibilitatea de a face ceva în acest moment”.

Mi-a venit ideea să chemăm câteva formaţii rock din România, să vină să cânte la Belgrad, 
în Trg Republike, în semn de solidaritate cu suferinţele sârbilor. Mile Cărpenişan l-a sunat 
pe ministrul Culturii, care ne-a spus că nu e nici o problemă. Trebuie doar să-i spunem 
numele celor care vin, pentru a anunţa în vamă, să-i lase să intre în Iugoslavia.            
Am pus mâna pe telefon şi l-am sunat pe Miţă Breazu de la Neurotica. Mi-a răspuns       
că ar veni cu plăcere la Belgrad, dar ei cântă în limba engleză şi se teme că sârbii           
n-ar fi prea încântaţi de asta. L-am sunat pe Adi Bărar de la Cargo. Mi-a spus că              
şi ei ar veni, dar trebuie să-şi rezolve întâi o mică problemă: tocmai i-a expirat paşaportul 
şi trebuie să-şi facă altul. Mi-a promis că mă va anunţa, îndată ce va fi gata.                 
Nu m-a mai sunat. Nicu Covaci avea telefonul închis. M-am lăsat păgubaş.

M-am întors la Media Center şi să aflu ce s-a mai întâmplat. Azi dimineaţă, la Stari Trg, 
lângă Kosovska Mitrovica, au fost  lansate mai multe bombe cu fragmentaţie. La Prizren,   
a fost lovit un releu al televiziunii iugoslave. Un centru de comandă militar din oraşul 
Vranje a fost distrus de bombe. Doi cetăţeni iugoslavi vor fi judecaţi de Tribunalul militar. 
Unul este acuzat de spionaj în favoarea americanilor. Celălalt – de pătrundere              
într-un obiectiv militar. Au apărut şi incidente cu ziarişti. Doi reporteri spanioli                
de la canalul de televiziune “Tele Cinco” au fost reţinuţi astăzi, în zona Blace,              
între Kosovo şi Macedonia. Cei doi, Juan Sistiaga Escudero şi Bernabe Dominguez Lopez, 
au fost arestaţi de Poliţia sârbă. Tot  azi dimineaţă, lângă postul de frontieră albanez      
din Kukes, a fost reţinut un italian care pretindea că este membru al unei organizaţii 
neguvernamentale şi a încercat să intre, ilegal, în Iugoslavia. Italianul a fost  eliberat   
după o oră de interogatorii, în timp ce pentru eliberarea ziariştilor spanioli a fost nevoie  
de intense presiuni diplomatice.

La Novi Sad, a fost rezolvată alimentarea cu apă potabilă, oprită după bombardarea 
podului Varadin. Locuitorii din cartierul Petrovaradin, însă, se aprovizionează cu apă       
din cisterne aduse în principalele intersecţii. Astăzi, la prânz, la piciorul podului distrus,    
s-au adunat câteva mii de persoane, pentru a protesta împotriva bombardamentelor.



Delegaţia Dumei de Stat  din Rusia a fost primită de preşedintele Slobodan Milosevic,   
care le-a sugerat  membrilor acesteia că ar avea nevoie de ajutor. Pavle Bulatovic,  
ministrul iugoslav al Apărării, a fost  mai explicit: “Aşteptăm un ajutor în armament          
şi echipamente militare, iar acesta trebuie să fie rapid şi eficace.” Ruşii au în vedere       
tot  mai mult ajutarea sârbilor şi cotidianul “Kommersant” publica astăzi un articol            
în care se dezvăluia un lucru pe care îl ştiam de multa vreme. Citând o sursă                
din Statul Major rus, se spunea ca serviciile de informaţii ale Moscovei furnizează,           
în permanenţă, forţelor armate iugoslave, indicaţii despre zborurile avioanelor NATO. 
Acestea, provenind de la sateliţii spion şi sistemele de informaţii de la sol şi de pe mare 
ale ruşilor, sunt transmise Belgradului prin satelit. Această ştire confirma           
informaţiile noastre că, la fiecare raid aerian, sârbii îşi închid radarele, pentru a nu fi 
depistate şi distruse, iar apărarea antiaeriană este ghidată, prin satelit, de ruşi. 

La 8.30, din portul Sevastopol, nava-spion “Liman” a plecat spre Marea Adriatică,    
anunţă agenţia Itar-Tass. Ministrul rus al Apărării, mareşalul Igor Sergheev, a declarat    
că “rolul navei este de a culege şi furniza informaţii, pentru ca noi să fim pregătiţi           
în orice moment  şi să avem o imagine completă asupra desfăşurării evenimentelor”. 
Referindu-se la plecarea navelor ruseşti spre Adriatică, James Rubin, purtătorul de cuvânt 
al Departamentului de Stat, a declarat: “Le-am precizat foarte clar ruşilor că va fi o eroare 
gravă din partea lor, dacă vor trece de la gesturi de simpatie politică faţă de sârbi,          
la o asistenţă militară de orice formă.”

Astăzi, după ce fusese dat mort de presă occidentală, Aljuss Gassi, unul din consilierii   
Ligii Democratice din Kosovo (LDK), partidul lui Rugova, a sunat la centrul de presă       
din Priştina şi a stat  de vorbă cu ziariştii straini. El a declarat că e viu şi nevătămat,     
însă a refuzat să spună unde se află.
Pe de altă parte, Alianţa Nord-Atlantică a anunţat că peste 36.500 de etnici albanezi       
s-au refugiat din Kosovo în ţările din jur. În apropierea frontierei cu Macedonia,                
a fost văzută o coloană de refugiaţi de 10 km lungime. Jamie Shea a spus că mulţi 
albanezi îşi riscă viaţa traversând câmpuri de mine pentru a fugi din Kosovo, iar, printre ei,        
sunt foarte puţini bărbaţi. Purtătorul de cuvânt al NATO l-a acuzat  din nou pe Milosevic   
că încearcă să destabilizeze întreaga regiune balcanică, îndreptând zeci de mii de oameni 
spre sudul şi vestul provinciei Kosovo. Rezolvarea problemei refugiaţilor a căzut              
în sarcina Italiei, ai cărei reprezentanţi trebuie sa coordoneze operaţiunile umanitare.

Potrivit  AFP, Hassim Thaqi, responsabilul politic al UCK, a anunţat astăzi, componenţa 
noului “guvern kosovar”, în care el ocupă postul de “prim-ministru”. Thaqi l-a înlocuit       
în această funcţie pe “premierul” Bujar Bukoshi, care fusese numit  de Ibrahim Rugova     
în 1992. Era primul semn al marginalizării “preşedintelui” din Kosovo, fenomen care avea 
să se accentueze tot  mai mult de-a lungul acestei primăveri. Noul executiv din Kosovo      
a decretat mobilizarea generală a tuturor albanezilor apţi de luptă din provincie.        

Guvernul iugoslav a aprobat o ordonanţă de urgenţă, conform căreia toate preţurile      
din ţară sunt îngheţate la nivelul din 23 martie. Vestea m-a impresionat, deoarece       
este nevoie de o rezervă valutară considerabilă, pentru a pune în practică această intenţie, 
fără ca economia să fie afectată. Măsura avea ca principal scop stăvilirea inflaţiei,        
care ar fi putut exploda.



                
                            Demonstraţie anti-NATO la Atena, în 1999

Dintre toate ţările din jur, atitudinea cea mai apreciată la Belgrad este cea a Greciei.    
Deşi membră NATO, Grecia a refuzat să participe la operaţiunile militare. Zilnic, 
demonstraţii imense de solidaritate cu sârbii sunt  organizate la Atena şi în alte oraşe 
greceşti. Astăzi, s-a anunţat că miercuri, echipa de fotbal AEK Atena va sosi                   
în capitala iugoslavă, pentru un meci amical cu Partizan Belgrad, şi va aduce         
ajutoare umanitare în valoare de 50.000 de dolari. M-am gândit  imediat la Cornel Dinu, 
antrenorul echipei Dinamo Bucureşti. Se lăuda de atâtea ori cu prietenia sa cu celebrul 
Arkan, care e şi patron al campioanei Iugoslaviei la fotbal, echipa Obilic. În ciuda         
unor declaraţii de intenţie, Dinu cu fotbaliştii săi nu aveau să ajungă în Iugoslavia        
decât după război.

Astăzi, la 15.30, studenţii Facultăţii de Sociologie din Universitatea Bucureşti au organizat 
un miting de protest în apropierea Ambasadei SUA, anunţa agenţia Mediafax. Cu tot cu  
cei 10 sârbi care protestau ilegal în Piaţa Universităţii şi care s-au adăugat mitingului, 
numărul demonstranţilor nu a depăşit 30 de persoane. Senatorul Gyorgy Frunda a exclus 
posibilitatea izbucnirii în Transilvania a unui conflict  similar celui din Kosovo,         
deoarece UDMR nu are intenţii secesioniste sau revizioniste.

Seara, am fost mai relaxat: ştiam că urmează week-end-ul şi aveam mai puţine transmisii 
în direct. Mi-am transmis corespondenţa şi m-am uitat la ştiri, însă nu eram prea atent. 
Spuneau ceva despre 300 de refugiaţi din Kosovo (din care 200 de copii), care a ajuns,   
cu trenul, la Belgrad. Am mâncat  în fugă şi m-am întors în cameră, asteptând ora 22.00  
în faţa televizorului. RTS transmitea în direct un concert  de solidaritate cu sârbii,   
organizat la Salonic. Vedeta serii era celebrul Goran Bregovic. Peste 150.000 de greci      
s-au adunat  în piaţa centrală. Era o atmosferă extraordinară. Când a apărut Bregovic       
şi a început să cânte cu formaţia sa, n-a mai fost nevoie de sonorul de la televizorul meu. 
Toate aparatele sârbilor din blocurile vecine erau date la maximum. Undeva,                
într-o cameră de la etajele superioare ale hotelului, se dansa în draci.                             
La 22.24, sirenele alarmei aeriene sunau din nou. Dar cui îi păsa ?…



Ne-am urcat pe acoperişul hotelului şi ascultam muzica de la concertul din Salonic,  
privind cerul uşor înnorat. La 22.30, o explozie imensă a luminat cerul dinspre Novi Sad. 
Au urmat alte patru explozii, în zona Sremska Mitrovica, în stânga Novi Sad-ului.                  
La miezul nopţii, am auzit o bubuitură dinspre Pancevo. Norii s-au înroşit câteva secunde. 

Nelu, directorul hotelului, a venit  sus, să ne spună că va trebui să evacuăm clădirea, 
pentru că se aşteaptă ca una din ţintele bombardamentului să fie un sediu al Ministerului 
de Interne de pe strada 29 Noiembrie, de lângă noi. Eram cam speriaţi şi derutaţi.         
Nu ştiam ce să facem. Era un sentiment ciudat. Deşi nu aveam chef să murim         
printre dărâmături, parcă nu ne venea să ne luăm bruma de lucruri pe care o aveam       
şi să plecăm de nebuni prin Belgrad noaptea. În acea clipă, totul mi se părea absurd: 
războiul, avioanele, ploaia măruntă de afară, frigul, frica. Mă întrebam ce dracu‘          
caut  eu aici ? Mi-a venit  pe loc ideea salvatoare: nu plec niciunde, doar n-o să bombardeze 
chiar hotelul în care stau ! Văzând că n-au cu cine să se înţeleagă, Nelu şi cu Mile          
m-au lăsat  în pace şi au coborât. Probabil că, pe scări, s-au enervat şi ei, că au rămas     
la taclale în bar.

MApN român a dezminţit astăzi, speculaţiile presei provocate de o ştire şi o hartă 
publicate în săptămânalul “Newsweek”, conform cărora avioanele NATO ar fi folosit   
spaţiul aerian românesc, anunţa Mediafax. Bazându-se pe analiza situaţiei aeriene, 
monitorizată cu mijloacele de radiolocaţie, MapN a arătat  că nici o aeronavă a NATO      
nu a solicitat folosirea spaţiului aerian al României, în situaţii neprevăzute sau de urgenţă.
Bulgarii erau îngrijoraţi din alt punct de vedere: şeful Comitetului guvernamental      
pentru controlul energiei atomice, Gheorghi Kasciev, a anunţat că apărarea antiaeriană 
bulgară va doborî orice avion care se va apropia la mai puţin de 30 de km de centrala 
nucleară de la Kozlodui. Scenariul cel mai terifiant era ca un avion scăpat de sub control 
sau al cărui pilot s-ar fi catapultat să cadă peste reactoare.

Până la urmă, am coborât şi eu de pe acoperiş şi m-am dus în cameră. Mă uitam            
la televizor, unde sârbii se pregăteau să difuzeze trilogia “Războiul stelelor”. Deodată,    
am auzit o bubuitură puternică, urmată, la câteva secunde, de încă două. Era 0.45.       
Am alergat la lift şi am ajuns, imediat, pe acoperiş. În urma mea, cu al doilea lift,    
veneau Mile şi cu Nelu. Ne-am uitat de jur-împrejur. Un incendiu imens lumina centrul 
Belgradului. “Ministerul de Interne,” a spus, imediat, Nelu. “Hai acolo !”

                       
                Incendiul izbucnit după bombardarea ministerelor de Interne



În holul hotelului, ne-am întâlnit cu jurnaliştii ruşi şi cehi. Cu aparatele foto de gât,         
cu camerele video în mână, se uitau unii la alţii şi ne întrebau ce a fost lovit. Le-am spus 
şi am ieşit din hotel. Nelu ne-a luat  în maşina lui, un Renault 4 în care abia încăpeam      
şi care părea, la fiecare viraj, că se desface în bucăţi. Printr-un labirint de străzi,           
ne-a dus până lângă bulevardul Knez Milosa. Accesul era blocat de Poliţie şi mai multe 
ambulanţe şi autospeciale de pompieri goneau, cu sirenele urlând, către cele două sedii 
ale Ministerelor de Interne, cel federal şi cel republican. 

L-am sunat pe Horia Enăşel la Bucureşti şi i-am spus ce s-a întâmplat. Mi-a zis să fiu gata 
să intru în direct, că întrerupem programul pentru a face loc ştirilor. A început o cursă 
contra cronometru. Trebuia să văd, urgent, ce s-a întâmplat, să ştiu despre ce vorbesc. 
Eram deja pe bulevard şi, la capătul lui, se vedeau două incendii, la dreapta şi la stânga 
străzii, maşini de pompieri, poliţişti, soldaţi, flashurile blitzurilor, o agitaţie de nedescris. 
Am grăbit pasul şi, deodată, nişte poliţişti au început să urle la noi: “Plecaţi                   
de pe trotuar !” Nu ştiam ce vor, dar am trecut pe şosea şi, după câţiva paşi,                
ne-am dat  seama. Cu un zdrăngănit  strident, bucăţi mari din geamurile ferestrelor         
de la etajele clădirilor cădeau pe trotuar. Ne-am uitat mai atenţi şi, într-adevăr,    
trotuarele erau acoperite cu un covor de cioburi. Am ţinut bine minte lecţia urlată          
de poliţişti şi - de-a lungul întregului război - de câte ori auzeam o bubuitură apropiată, 
săream de pe trotuar. 

Ne-am oprit lângă clădirea Ambasadei României. În pragul uşii de la intrare,             
Traian Borşan, secretarul ambasadei, şi alţi câţiva români priveau, îngrijoraţi, incendiile  
de la 150 de metri de ei. Pe staţiile unor poliţişti pe lângă care am trecut se auzeau 
apeluri către ambulanţe, de unde am dedus că existau răniţi. Nu ne-am putut apropia 
prea mult de cele două ministere. Un cordon de poliţişti şi militari oprea pe oricine          
ar fi vrut să treacă mai departe. Cameramani, fotografi, jurnalişti care vorbeau, isterizaţi, 
la telefoanele mobile, gură-cască privind speriaţi, toţi formau un al doilea cordon.        
Cele două cordoane se despărţeau periodic, pentru a face loc maşinilor de pompieri.    

Opt autospeciale aruncau apă sub presiune spre flăcări. Se golea o cisternă de apă         
la fiecare 5 minute. Căţăraţi pe două macarale, pompierii pulverizau, neîncetat,            
apă peste flăcări. Din locul în care ne aflam, simţeam dogoarea focului şi un miros         
de lemn şi benzină arse ne astupa nările. Clădirea Ministerului federal de Interne,    
situată pe aceeaşi parte cu Ambasada României, rămăsese în picioare, cu toate ferestrele 
sparte de suflul exploziei şi cu mai multe etaje prăbuşite. Cea a Ministerului republican   
de Interne, mult  mai extinsă, s-a dărâmat  parţial şi, din când în când, din interior           
se auzeau bufnituri şi un fel de răpăituri ca de mitralieră. Se pare că, în subsol, a rămas 
multă muniţie, care exploda din cauza flăcărilor. Nu puteam să-mi desprind privirile        
de la hidrantele ce ieşeau din trotuar la colţurile străzilor, care – incredibil pentru un 
român ! – funcţionau. 

Am tras cu urechea la ce vorbeau poliţiştii şi ceilalţi ziarişti. Unii spuneau că, asupra 
centrului Belgradului, NATO a lansat opt rachete de croazieră, una de pe un submarin         
şi şapte de pe vase de război aflate în Marea Mediterană. Noi nu auzisem atâtea explozii. 
Probabil, unele dintre rachete au fost doborâte înainte de a-şi atinge ţinta. La un colţ     
de stradă, înconjurat de camere video, un martor ocular descria bombardamentul:    



“Eram chiar pe stradă, când am auzit o explozie, apoi a doua şi, după 5-10 secunde,        
a treia bubuitură.” 

Mi-a sunat telefonul. Era Horia, care mi-a spus că vom intra în direct înaintea meciului    
de baschet din NBA pe care îl transmitea ProTV în acea noapte. I-am rugat pe cei            
de la ambasada noastră să mă lase să transmit  din clădire şi mi-au găsit  o sală liniştită.     
Eram emoţionat. În sfârşit, mă simţeam în priză. Aveam ocazia să fim printre primii     
care transmiteau în direct evenimentul. M-au sunat din regie şi am auzit ultimele pregătiri, 
apoi genericul ştirilor. Cineva apucase să-mi sufle că în studioul de la Bucureşti            
este Mihai Codreanu, primul care ajunsese la ProTV la acea oră. Transmisia a mers bine. 
Cel puţin aşa mi-au spus cei din studio după ce am terminat. Erau şi ei emoţionaţi          
şi mi-au zis că, la unul din mixere, pentru că tehnicienii nu au reuşit să ajungă în timp util, 
a stat chiar Adrian Sârbu. Şi că vom mai intra o dată, în pauza meciului de baschet. 

                       
             Clădirea ministerului federal de Interne, bombardată de NATO

Când m-am întors acasă, am aflat ce se întâmplase în noaptea aceea. Imediat ce a auzit 
că Belgradul a fost bombardat, Adrian Sârbu a venit la ProTV. L-a luat  pe unul din şoferii 
care erau de servici, i-a pus în braţe lista cu telefoanele redacţiei şi l-a pus să-i cheme    
pe oameni de acasă. A intrat în studioul de emisie şi, foarte calm, a aprins luminile,                   
a pornit camerele şi s-a apucat să pregătească transmisia. L-a înlocuit pe unul din oamenii 
care n-au ajuns la timp şi totul a fost  OK. După care a plecat. Nu înainte de a le spune 
celor veniţi de acasă să mai întrerupă programul, în pauza meciului, cu încă o ediţie 
specială a ştirilor. Peter Barabas, producătorul executiv al emisiunilor de ştiri, a fost şi el 
acolo. Ajunsese târziu acasă şi, înainte de a se culca, s-a uitat  la CNN. Când a văzut       
ce s-a întâmplat la Belgrad, a îngheţat. Prietena lui, Miruna Panaitescu, era în clădirea 
ProTV şi înregistra imaginile venite prin satelit  de la Belgrad. Când l-a sunat pe Peter, 
acesta era deja în maşină, gonind spre ProTV. A ajuns în regia de emisie şi a coordonat 
întreaga ediţie specială.

Noi am continuat să ne învârtim în zona incendiilor. Eram bucuroşi că ambasada noastră 
nu a fost  avariată şi nimeni nu păţise nimic. Au tras doar o spaimă pe cinste,             
când rachetele au explodat la doi paşi de ei. În schimb, o panică imensă s-a instalat        
în maternitatea de lângă sediul Ministerului federal de Interne. Femeile, cu nou-născuţii   



în braţe, au fost evacuate şi duse într-un adăpost antiaerian. Atraşi de flăcările incendiului, 
vizibil din orice colţ al oraşului, belgrădenii au venit să vadă ce s-a întâmplat,              
deşi Comandamentul Apărării civile îi rugase să rămână în adăposturi. Ba mai mult,       
pe podul Brankov, câteva zeci de tineri, cu ţinte în piept, au alcătuit un lanţ uman,    
pentru a-l apăra. Iniţiativa a fost chiar a arhitectului podului, a cărui declaraţie              
m-a tulburat: “Podurile sunt  ca nişte fiinţe vii. În momentele grele, au nevoie să simtă    
că vii cu sufletul alături de ele.”

Poliţiştii ne-au îndepărtat din zona incendiilor, unde au început să apară oficialităţile.   
Doar cameramanii RTS au putut  pătrunde, postul de naţional având exclusivitatea          
de a filma la locul bombardamentelor. A sosit ministrul de Interne, Vlajko Stojilkovic,    
apoi delegaţia parlamentarilor ruşi, în frunte cu Serghei Baburin. Toţi erau foarte indignaţi, 
iar declaraţiile oficiale aminteau că, tot în luna aprilie, dar în 1941, Hitler ordonase 
bombardarea Belgradului.

Ne-am întors, obosiţi, la hotel şi, după a doua transmisie în direct, am reuşit să adorm. 
Era 6.44 şi, la 6.00, clădirile bombardate încă mai fumegau.

3 aprilie 1999

N-am apucat  să dorm prea mult. La 7.31, sirenele sunau încetarea alarmei şi, pe la 8.30, 
m-au sunat din nou din ţară, să mă pregătesc pentru o nouă ediţie specială a Ştirilor 
ProTV, la ora 9.00. Ce puteam să fac? M-am spălat pe faţă şi m-am dus să văd,              
la lumina zilei, urmările bombardamentelor. Era o sâmbătă frumoasă, cu un soare    
straniu de optimist, care mă făcea să mă bucur că iarna s-a terminat. Mă simţeam vinovat 
că, în coşmarul care mă înconjura şi al cărui martor fusesem azi-noapte, nu puteam          
să nu mă bucur că afară mirosea a primăvară.

Două rachete NATO au căzut, în această dimineaţă, la 8.10, în masivul muntos Dajti      
din Albania, la 10 km de Tirana. Exploziile nu au provocat victime sau pagube materiale, 
conform AFP. Alte două rachete au mai căzut, în 25 martie, tot în Albania, la Elbasan       
şi Durres, fără a exploda.

Am ajuns pe bulevardul Knez Milosa şi, apropiindu-mă de ruinele celor două ministere,   
m-am întristat la loc şi am simţit  golul din stomac pe care îl simţisem azi-noapte.     
Mirosul de ars mă copleşea şi parcă mă înnegrea pe dinăuntru. O clipă, mi-a părut rău   
că l-am lăsat  pe Mile să doarmă. Parcă, cu el alături, m-aş fi simţit  mai puţin singur.       
Pe bulevard, oameni necăjiţi adunau cioburile geamurilor sparte de suflul exploziilor        
şi lipeau benzi adezive late pe geamurile rămase întregi. La colţurile străzilor,             
sârbii bombăneau şi îi înjurau pe neonaziştii de americani, privind cu ochi goi              
spre capătul bulevardului. Aici, în intersecţia de lângă Ambasada Germaniei, strada       
era barată de un cordon de poliţişti care nu lăsau curioşii să se apropie. Văzând            
un jurnalist sârb că trece de baraj, după ce a vorbit cu un ofiţer căruia i-a arătat 
acreditarea de război, mi-am scos-o şi eu pe a mea, mi-am luat inima în dinţi şi l-am rugat 
să mă lase şi pe mine să trec. Surprinzator, după ce a verificat că nu am nici un aparat 
foto în geantă, poliţistul m-a lăsat să trec. 



Am ajuns până lângă clădirile care încă mai fumegau. Arătau dezolant  şi îmi transmiteau 
şi mie aceeaşi senzaţie. Ministerul republican de Interne era o ruină. Jumătate          
dintr-o clădire cu 6-7 etaje nu mai exista, iar pavilionul care făcea trecerea                  
spre un alt  corp de clădire se prăbuşise, strivit parcă de un pumn uriaş. De mai bine      
de 14 ore, pompierii încă nu plecaseră. Din când în când, ici-colo, mai răbufneau flăcări, 
dar de mici dimensiuni, stinse rapid cu furtunurile. Clădirea Ministerului federal de Interne 
a rămas în picioare. Racheta care o lovise intrase la nivelul etajului întâi, din lateral,         
şi a explodat în interior, provocând mari distrugeri. Am înconjurat-o, alunecând pe noroiul 
format de apa cu care a fost  stins incendiul, călcând peste formulare şi resturi de dosare, 
împrăştiate de suflul exploziei. 

                  
          Clădirea Ministerului federal de Interne, după ce a fost bombardată

Am ajuns pe stradă paralelă cu bulevardul Knez Milosa şi priveam, uimit, clădirile           
de la câţiva metri de sediile ministerelor, rămase neatinse. Mă gândeam cu groază       
cum ar fi fost  azi-noapte, dacă aş fi locuit  aici. Şi nu-mi puteam desprinde privirile          
de pe feţele locatarilor, strânşi în faţa blocului. Nu păreau deloc îngroziţi. M-am aşezat   
pe bordură şi am stat, minute întregi, privindu-i şi ascultând ce vorbeau. Se întrebau      
de unde să-şi cumpere geamuri noi, o babă se văita că i s-au spart toate vazele              
şi bibelourile din sufragerie, un tânăr înjura şi îşi curăţa maşinuţa de moloz.                   
O “Zastava” amărâtă – varianta sârbească a unui vechi model de Fiat. Din când în când  
se oprea şi trăgea câteva şuturi într-o aripă îndoită de un bolovan. Dacă aş fi putut uita 
noaptea ce trecuse, m-aş fi simţit ca în aproape oricare sâmbătă. 

M-am ridicat şi am revenit  pe bulevardul Knez Milosa, păşind mecanic, cu gândul rămas   
la oamenii de lângă care tocmai plecasem. M-am cutremurat când m-am gândit              
la inconştienţa pe care trebuia să o ai, ca şi comandant  al NATO, pentru a ordona    
lovituri asupra unor sedii aflate lângă clădiri locuite de oameni nevinovaţi. Nu cred          
că aş fi avut curajul să mă încred în nişte mecanisme ucigătoare, coordonate                
de circuite electronice care se pot defecta. Şi era suficientă o eroare minoră             
pentru ca traiectoria lor – având în vedere că au fost lansate de la sute de kilometri –     
să devieze 10-20 de metri. Deviere banală într-un poligon, dar care ar fi provocat            
o adevărată tragedie în centrul capitalei iugoslave.  

“Ordinul criminal de a bombarda centrul Belgradului, în apropierea unui spital,                 
a unei grădiniţe de copii şi a unor blocuri de locuinţe, este iresponsabil,” se arată         
într-un comunicat al Ministerului rus de Externe, publicat  de agenţia Itar-Tass.    
“Capitalele ţărilor NATO ar trebui să-şi dea seama de consecinţele grele pe care              
le vor antrena acţiunile iresponsabile care pun în pericol viaţa unor cetăţeni ruşi.”



Am sunat la uşa Ambasadei României şi m-am bucurat  de bucuria portarului, încântat     
că mă vede. În capul scărilor a apărut, cu ochii încercănaţi, Traian Borşan,                  
care m-a îmbrăţişat şi m-am simţit, din nou, foarte bine. Bucuria lor de a vedea              
că un alt român se interesează ce mai fac, când ei aveau datoria (îndeplinită cu brio)      
de a ne purta nouă de grijă, îmi încălzea sufletul. Ne-am aşezat în salonul                     
cu pereţi crăpaţi de la un cutremur mai vechi şi am stat la o cafea. Traian Borşan          
mi-a confirmat că sârbii nu au anunţat nici o victimă a bombardamentelor de azi-noapte. 
Nici un mort, nici un rănit. Adevărul e că, încă din prima noapte de război, am observat  
că majoritatea clădirilor oficiale erau cufundate în întuneric şi nici în timpul zilei              
nu se observa prea multă agitaţie la intrările lor. Toţi sârbii ştiau că aceste clădiri         
sunt pe lista ţintelor NATO şi doar un comandant dement şi-ar fi lăsat oamenii               
să moară degeaba înăuntru. 

Am ascultat împreună ştirile la Radio Beograd şi una dintre ele m-a pus pe gânduri.      
Sârbii au acuzat NATO că au transformat, cu cinism, bombardarea Belgradului             
într-un show de televiziune, programând atacul de azi-noapte cu puţină vreme         
înainte de principalele emisiuni de ştiri din SUA, pentru ca CNN (care a profitat, imediat, 
de asta) să aibă ştiri senzaţionale în prime time.

400 de persoane s-au adunat, în jurul orei 14.00, pe platoul din faţa Teatrului Naţional   
din Bucureşti, la un miting organizat de Uniunea Sârbilor din România, şi au pornit       
într-un marş de protest  prin oraş, anunţa Mediafax. În Piaţa Unirii din Timişoara, a fost 
organizat un miting similar, la care au participat  2.500 de oameni. Purtau ţinte în piept,   
cântau cântece patriotice sârbeşti şi au plecat într-un marş al tăcerii prin centrul oraşului. 

Dramatismul bombardamentului de azi-noapte a fost  foarte subtil speculat                     
de propaganda sârbă. S-a anunţat că, în maternitatea de lângă cele două ministere 
bombardate în noaptea care a trecut, s-au născut 12 copii. Chiar în momentul          
primei explozii, o femeie aducea pe lume un băieţel, iar o oră mai târziu, în adăpostul 
antiaerian în care au fost  evacuate pacientele maternităţii, a fost asistată încă o naştere. 
În toate programele de ştiri s-a insistat îndelung asupra imaginilor cu femeile speriate, 
care îşi strângeau, plângând, copiii la piept şi fugeau din maternitate. Alte imagini,          
în nuanţe de gri, albastru şi portocaliu (din cauza luminii proaste a neoanelor),         
arătau femeile lungite în adăpost, cu feţe palide şi ochi încercănaţi, mângâindu-şi 
bebeluşii pentru a-i linişti.

Autorităţile de la Skopje au avertizat  că nu mai pot primi refugiaţi în Macedonia,       
pentru că, deja, peste 50.000 de oameni au intrat în ţară. Grecia a refuzat             
cererea Înaltului comisar ONU pentru refugiaţi, Sadako Ogata, să preia 20.000              
din refugiaţi. Pentru a face faţă situaţiei, conducerea Alianţei Nord-Atlantice a decis 
trimiterea în Albania şi Macedonia a unor forţe armate, care să asigure aprovizionarea    
cu ajutoare umanitare a refugiaţilor albanezi din Kosovo. 
Refugiaţi au ajuns şi în România, dar nu albanezi sau sârbi, ci chinezi. 211 de cetăţeni 
chinezi au fost cazaţi la hotelul “Roman” din Băile Herculane, ei sosind cu autobuzele     
din Iugoslavia. Majoritatea sunt studenţi şi oameni de afaceri şi au părăsit  Iugoslavia      
la recomandarea guvernului de la Beijing. Conducerea staţiunii Băile Herculane a pregătit 
încă trei hoteluri, pentru cazarea eventualilor refugiaţi din spaţiul iugoslav.



BBC a difuzat astăzi pretinse imagini ale unui masacru comis de forţele sârbe                  
în oraşul Krusa-Emahde, din apropiere de Prizren. Ziariştii BBC au spus că au obţinut 
această casetă de la Milain Bellanica, un refugiat albanez care afirma că masacrul           
s-a soldat cu peste 100 de morţi, din care el a identificat 26. Imaginile arătau             
vreo 10 cadavre zăcând în bălţi de sânge, pe străzi sau pe câmp. Bellanica pretindea      
că ar fi filmat morţii chiar după plecarea forţelor sârbe, “pentru ca fiul meu,           
nepotul meu şi generaţia următoare să nu uite niciodată ceea ce au făcut sârbii   
poporului albanez”. “Acesta este exact tipul de atrocităţi care subliniază necesitatea     
unor acţiuni militare şi întăreşte hotărârea noastră de a o duce la capăt,                    
până când Kosovo se debarasează de o astfel de represiune,” a declarat şeful diplomaţiei 
britanice, Robin Cook.

Slobodan Milosevic i-a adunat astăzi pe toţi miniştrii şi persoanele cu responsabilităţi 
înalte din stat. “Bombele agresorilor nu vor înfrânge sufletul unui oraş erou,” a spus el,    
în deschiderea şedinţei. Au discutat, apoi, situaţia de criză şi modul de reacţie                
în eventualitatea unor noi atacuri asupra capitalei. S-a ordonat curăţarea şi verificarea 
tuturor hidrantelor de pe străzi, în special a celor din apropierea clădirilor vizate             
de bombardamente. Militarii au început să inspecteze toate adăposturile antiaeriene        
şi s-a insistat  să se recomande populaţiei să rămână în acestea în timpul alarmelor. 
Colonelul Dusan Stanizan a declarat că NATO continuă să lanseze asupra localităţilor 
sârbeşti, în special în Kosovo, bombe cu fragmentaţie de tip BLU/97AB, interzise            
de convenţiile internaţionale, şi a arătat mai multe componente neexplodate ale acestora. 
El a explicat că aceste bombe sunt, practic, containere care conţin câte 210 proiectile     
de dimensiunea unor conserve de Coca-Cola, dotate cu câte o mică paraşută. Lansate          
din avion, containerele se deschid la o anumită altitudine, dispersand proiectilele pe o arie 
de 1 km patrat. Acestea explodează, simultan, la 3-4 m deasupra solului, împrăştiind       
o ploaie ucigătoare de schije de care nu te poţi feri. Pe lângă aceasta, de obicei,       
20-30 % din proiectile nu explodează şi rămân pe sol, devenind adevărate capcane 
mortale pentru nefericitul care le atinge. NATO a dezminţit, prompt, prin vocea              
lui Jamie Shea, că utilizează acest tip de bombe în timpul operaţiunilor din Iugoslavia. 

Ediţia de astăzi a cotidianului “Washington Post” a anunţat că înalţi responsabili militari   
ai ţărilor NATO studiază varianta trimiterii de trupe terestre în Kosovo. Aceştia consideră 
că, după ce forţele sârbe vor fi suficient  slăbite de bombardamente, operaţiunea terestră 
le-ar da “lovitura de graţie”. În continuare, prezenţa militarilor NATO în Kosovo ar putea 
asigura întoarcerea refugiaţilor la casele lor, după ce sârbii îşi vor retrage trupele.

Am transmis, astăzi, şi pentru Ştirile de la ora 13.00 şi pentru cele de la 19.30.            
Apoi am coborât  să mâncăm şi m-am întors în cameră, să văd ce mai spun sârbii            
în jurnalele RTS. Cu o satisfacţie greu disimulată, crainica a anunţat că ziarul grecesc 
“Athinaiki” din Atena a publicat ştirea că 19 containere, conţinând tot atâtea cadavre     
ale unor militari americani morţi, au fost aduse în secret din Macedonia în Grecia             
şi expediate, pe calea aerului, în SUA. 



                               
           Container cu cadavrul unui soldat american, repatriat prin Grecia

Pe lângă imaginile bombardamentelor de azi-noapte, pe care le-au condamnat cu asprime, 
sârbii s-au plâns că trupele SFOR, a căror destinaţie este menţinerea păcii în Bosnia,      
au distrus o porţiune a căii ferate dintre Belgrad şi portul Bar. Incidentul s-a petrecut      
pe teritoriul Republicii Srpska, lângă Rijeka, şi în imaginile pe care le-am văzut, şinele erau 
distruse pe o lungime de 10 kilometri. Din păcate, operaţiunea trupelor SFOR a făcut             
şi o victimă. Sârbii au spus că impiegatul care avea în grijă linia ferată i-a văzut             
pe atacatori şi a încercat  să-i împiedice, fiind împuşcat pe loc. Generalul american 
Montgomery Meigs, comandantul SFOR, a confirmat operaţiunea, care a avut ca scop 
împiedicarea mişcărilor de trupe iugoslave. “Un grup de persoane a deschis focul           
cu arme AK-47 asupra forţelor NATO, care au ripostat,” a justificat  generalul Meigs 
uciderea impiegatului, şi a adăugat că linia ferată va fi repusă în funcţiune de SFOR,   
după încetarea ostilităţilor. 

La 20.02, a sunat alarma aeriană. Ca de obicei. Şi, tot  ca de obicei, am urcat              
până pe acoperiş, pentru un “tur de orizont de control”. Imediat, am observat că,    
dinspre Novi Sad, se vedea un incendiu şi un nor de fum. Am dat mai multe telefoane     
şi am aflat  ceea ce posturile de radio au început  să anunţe, câteva minute mai târziu:      
la 19.50, fusese distrus al doilea pod peste Dunăre din Novi Sad, podul “Sloboda”,   
dinspre cartierul Sremska Kamenica. Din primele informaţii, am înţeles că podul a fost rupt 
în două de 2 rachete, care l-au lovit  în plin, şi că - în momentul atacului - pe pod            
se aflau mai multe autovehicole civile. Artileria antiaeriană a ripostat împotriva avioanelor 
care atacau în picaj şi sârbii se lăudau că ar fi doborât unul dintre ele. 

Podul “Sloboda” era cel mai nou dintre cele trei construite la Novi Sad peste Dunăre.         
Se pare că atacul a luat prin surprindere apărarea antiaeriană a sârbilor, alarma sunând 
după ce podul a fost lovit. La postul de televiziune Studio B se spunea că există 7 răniţi, 
care au fost internaţi la Spitalul municipal. Din cauza distrugerii conductelor ce treceau   
pe sub pod, o parte din oraş (circa 30.000 de oameni) a rămas, din nou, fără alimentare 
cu apă. A mai fost distrus, la Backa Palanka, un pod care lega malul sârbesc                  
de malul croat al Dunării.



Islamiştii iordanieni au acuzat Statele Unite şi ceilalţi membri ai NATO că ar conspira, 
împreună cu preşedintele Slobodan Milosevic, pentru a debarasa Europa de musulmani. 
Într-un comunicat al Mişcării Fraţilor Musulmani din Iordania, citat  de AFP, se arată         
că singurele victime ale raidurilor NATO sunt  albanezii musulmani din Kosovo                  
şi cheamă liderii popoarelor arabe să susţină şi să aline suferinţele kosovarilor.

Pe posturile de televiziune au început  să apară primele imagini şi declaraţii                   
ale martorilor oculari de la Novi Sad. Se pare că atacul i-a luat, într-adevăr,                  
prin surprindere pe sârbi. Un avion al NATO a coborât  în picaj, lansând                    
asupra podului “Sloboda” o rachetă care l-a avariat destul de serios. Pe pod se aflau 
câteva autoturisme şi un autobuz, din fericire, fără călători. Unul dintre răniţi,             
care traversa chiar atunci podul cu bicicleta, a spus că a auzit  vuietul asurzitor al avionului 
în picaj, apoi o bubuitură, însoţită de o flacără orbitoare, şi s-a trezit sub roţile            
unui automobil ce fusese turtit  de un stâlp al podului. Nu înţelegea ce s-a întâmplat         
şi a auzit din nou avionul. Mai mulţi trecători de pe mal i-au strigat să sară în Dunăre. 
Fără să judece sfatul, s-a târât până la marginea podului şi s-a aruncat în apele fluviului. 
Era sub apă când a auzit o bufnitură înfundată şi, pe lângă el, au început să cadă 
bolovani. A ieşit  să ia o gură de aer şi a văzut, paralizat de spaimă, cum tronsonul 
principal al podului se prăbuşeşte în Dunăre. Câţiva pescari au sărit  într-o barcă            
şi, spre norocul său, l-au salvat, pentru că nu se mai simţea în stare să ajungă la mal. 
Bărbatul care îşi povestise aventura era tânăr, iar pe faţa sa încă se mai putea citi            
o buimăceală uşor amuzantă. Parcă nici acum nu înţelegea prea bine ce s-a întâmplat. 
Vibraţiile exploziei au rupt podul – lung de 1,5 km - de la nivelul plăcilor de dilatare. 
Capetele podului parcă ar fi fost tăiate cu foarfeca şi dale imense de beton s-au prăbuşit 
în apele fluviului. Pe o parte a podului, care încă se mai afla pe pilonii de susţinere,        
se puteau vedea carcasele calcinate a trei maşini. 

                        
               Podul “Sloboda” din Novi Sad, distrus de rachetele NATO

Am auzit, de afară, nişte bubuituri înfundate şi ne-am dus, din nou, pe acoperiş.    
Artileria antiaeriană din partea de sud a Belgradului ţesea o perdea de proiectile luminoase 
pe cer. Avioanele inamice au lansat  mai multe proiectile spre cartierul Dedinje     
(“Cartierul Primăverii” al capitalei iugoslave) unde se află reşedinţele preşedintelui 
Slobodan Milosevic şi a celebrului Arkan. Numai una din rachete şi-a atins ţinta,         
restul fiind distruse în aer. Spectacolul era senzaţional. Avioanele NATO nu se vedeau.     



Le ghiceam doar, după direcţia spre care trăgea antiaeriana. Când lansau rachetele, 
vedeam pe cer câte o scânteie portocalie, care era urmată, la 10-20 de secunde,            
de bubuitura exploziei. Când racheta era lovita de sârbi, se spărgea într-o ploaie            
de scântei. 

Ne-am hotărât să mergem până pe Kalemegdan, colina pe care se află vechea cetate       
a Belgradului, care era aproape de noi. De aici, puteam vedea mai bine cartierele        
Novi Beograd şi Dedinje. Am traversat  parcul de pe Kalemegdan şi am ajuns                   
la marginea dinspre Dunăre a colinei. Acolo erau câteva zeci de curioşi, printre care       
am văzut câţiva poliţişti şi nişte indivizi în haine de piele, din buzunarul cărora se auzeau 
piuiturile unor staţii de emisie-recepţie. Dinspre Dedinje se vedea un incendiu şi cineva 
ne-a spus că a fost lovită clădirea Academiei de Medicina Militară. 

Ne-am întors la hotel. Când am ajuns pe strada noastră, am auzit câteva şuierături ciudate 
deasupra noastră, patru sau cinci. „Jebiga ! Ce-a fost asta ?” a exclamat Mile. Ne-am uitat, 
intrigaţi, unul la altul. Parcă unul din locatarii de la ultimul etaj al clădirii pe lângă care 
treceam ar fi desumflat brusc camera unui cauciuc de tractor. Am realizat ce se întâmplă 
peste câteva secunde, când am auzit mai multe bubuituri puternice, de undeva             
din spatele nostru, însă destul de departe. Era 4.32. Având în minte strigătele poliţiştilor 
din noaptea trecută, am sărit  de pe trotuar în mijlocul drumului. Geamurile clădirilor       
de pe stradă încă mai zdrăngăneau. Rachetele trecuseră pe deasupra capetelor noastre !

        
                                  Lupte aeriene deasupra Belgradului

Am fugit în hotel şi am urcat pe acoperiş. Un nor de fum se ridica dinspre vestul oraşului. 
Programul postului Studio B a fost, ca de obicei, întrerupt de Comandamentul Apărării 
civile, care a anunţat că cinci rachete au lovit Centrala termică a cartierului Novi Beograd.  
Alte proiectile au lovit  trei rezervoare cu motorină şi generatorul electric al combinatului 
chimic HIP Pancevo, unde au fost uşor răniţi patru muncitori. Raidurile nocturne                  
au mai distrus cinci instalaţii de rafinare ale “Jugopetrol” în Smederevo şi un depozit          
al “Beopetrol” din Kraljevo. 



Era a doua noapte albă şi, la ora 6.00, am coborât în cameră să ne culcăm. Înainte        
de a adormi, cu gândul la mirosul de benzină arsă care se răspândise până la noi,            
am mai auzit, la televizorul care funcţiona non-stop, că incendiul de la centrala termică     
a fost localizat. Eram atât de obosiţi că sirenele de încetare a alarmei aeriene,             
care au sunat la 7.13, nu au reuşit să ne mai trezească.

4 aprilie 1999

Astăzi este Paştele Catolic, iar la ortodocşi, se sărbătoresc Floriile. Bisericile din Belgrad 
sunt pline. Oameni cu crenguţe înmugurite în mâini au umplut  străzile. E ciudat,           
mai ales că, de la 11.06 până la 13.26, a fost din nou alarmă aeriană la Belgrad.           
Nu a bubuit nimic, dar am simţit aceeaşi nelinişte, mai ales că, de două nopţi,           
Aliaţii lovesc oraşul.

Un înalt  responsabil al Centrului de Studii Internaţionale şi Strategice, citat  de numărul   
de astăzi al cotidianului “Chicago Tribune”, a declarat că, deja, costurile            
intervenţiei militare în Kosovo au depăşit, pentru americani, 500 de milioane de dolari.   
Totuşi, Robin Cook a declarat pentru BBC că o intervenţie terestră împotriva Iugoslaviei   
ar necesita două luni de pregătiri. 

De Florii, sârbii au ţinut să-şi arate superioritatea faţă de duşmanii care îi bombardau. 
Câteva mii de belgrădeni au mărşăluit către centrul oraşului şi au depus zeci de buchete 
de flori în faţa sediilor ambasadelor ţărilor din NATO. Ale căror geamuri fuseseră sparte    
tot de ei şi ale căror ziduri au fost pictate cu sloganuri anti-occidentale.
Pe bulevardul Knez Mihajilova, unde au acces doar pietonii, a fost desfăşurat un sul        
de hârtie lung de 170 de metri, pe care oricine putea să deseneze sau să scrie        
mesaje împotriva războiului. Toţi cei care treceau îngenuncheau să lase un mesaj.

                      
                 Demonstraţie la Belgrad împotriva bombardamentelor NATO

AFP a dezvăluit  o mică dramă, petrecută cu ministrul german de Externe, Joschka Fischer. 
Acesta, în vârstă de 50 de ani, ar fi trebuit să se căsătorească, astăzi, cu o studentă        
la Jurnalistică, în vârstă de 29 de ani, însă a fost nevoit să amâne ceremonia,       
deoarece era prea preocupat de criza din Kosovo.



Predrag Vasic, directorul Sistemului de electrocentrale din Belgrad, a declarat                 
că termocentrala din cartierul Novi Beograd, distrusă azi-noapte, era un obiectiv civil       
şi asigura căldură şi apă caldă pentru aproape 1 milion de locuitori. Susţinea că,         
până la începutul sezonului rece, se vor strădui să o reconstruiască.

Apropo de distrugeri, podul “Sloboda” din Novi Sad, care a fost făcut praf ieri,               
era cel mai nou din cele trei ale oraşului. Dat  în folosinţă în 23 octombrie 1981,            
podul avea 1.312 metri lungime, 27,6 metri înălţime, iar deschiderea cea mai mare     
avea peste 60 de metri lungime. Pe lângă cele patru benzi ale şoselei, mai avea              
şi două linii de cale ferată. Toate sunt acum pe fundul Dunării.

Când am ajuns în Trg Republike, concertul de prânz începuse deja. Astăzi cântau         
doar trupe de rock: DDT, Sankt Petersburg, Tanja, Oktobar şi Zabranjeno Pusenje.   
Ultima, sub numele No Smoking (adică “Fumatul interzis”, cum se traducea şi numele 
sârbesc), avea să cânte, în toamna lui 1999, la Bucureşti, cu Emir Kusturica,                   
la premiera filmului său, “Pisica neagră, mârtanul alb”, iar la conferinţa de presă   
dinaintea concertului, liderul formaţiei avea să se vaite cât de persecutaţi au fost  ei        
de autorităţile iugoslave. 

În piaţă a venit  şi o delegaţie a sârbilor din România, condusă de deputatul          
Slavomir Gvozdenovici. După ce şi-au exprimat solidaritatea cu poporul iugoslav,    
membrii delegaţiei s-au dus la sediul Uniunii Scriitorilor din Iugoslavia. Ne-am bucurat      
să ne întâlnim cu Raiko Cornea, corespondentul TVR în Iugoslavia, un bun coleg şi prieten. 
El fusese în Kosovo până acum o săptămână, de unde a fost nevoit să se întoarcă în ţară. 
Ne-a povestit  cum a fost la primele bombardamente asupra Priştinei, când suflul exploziei 
unei bombe ce a căzut în apropiere a spulberat geamurile unui restaurant în care încerca 
să mănânce şi l-a răsturnat cu tot cu scaun.

Azi, Media Center era închis, aşa că, pentru a-mi transmite ştirile către agenţia de presă 
Mediafax, aveam nevoie de un... fax. Am găsit  unul la hotel “Moscova”. Când a auzit          
că sunt ziarist  român, sârbul care era de servici m-a întrebat: “Voi, românii, de ce fel      
de religie sunteţi ?” Când i-am spus că marea majoritate suntem ortodocşi, s-a luminat    
la faţă şi mi-a transmis ştirile. Nu înainte de a striga către recepţioner ce aflase             
de la mine. 

La Centrul militar de presă ne-am întâlnit, din nou, cu Adelin Petrişor. De această dată,   
nu mi s-a mai părut arogant. Ne-a dat şi numărul de telefon mobil şi cel al camerei        
de hotel (stătea la “Intercontinental”, un hotel mult  mai scump şi mai luxos ca al nostru, 
aşezat lângă “Hyatt”) şi ne-am înţeles să ţinem legătura. 

Apropo de informaţii, sârbii au anunţat că, astăzi, un avion al NATO, de tip F-16,         
aflat în misiune de patrulare deasupra Iugoslaviei, a fost nevoit să aterizeze de urgenţă  
pe aeroportul din Sarajevo, unde pilotul a declarat că a avut probleme tehnice. 

Tot azi, miniştrii de Externe ai Germaniei, Franţei, Marii Britanii, Italiei şi Statelor Unite    
s-au întâlnit la Bonn, pentru a discuta despre situaţia din Kosovo. Ei au declarat             
că s-au înţeles să nu desfăşoare trupe NATO în provincie şi să propună Iugoslaviei         
ca negocierile privind statutul Kosovo să nu mai aibă ca punct de plecare acordul           
de la Rambouillet. 



                      Podul Sloboda din Novi Sad, colaj de Eugen Mihăescu



Cât  despre soarta războiului, 12 bombardiere de tip F-117 A (“avioane invizibile”)        
sunt pregătite să decoleze de pe baza aeriană Schpragdalen din Germania,               
pentru a bombarda Iugoslavia. Se vorbeşte aici că, la noapte, avioanele NATO              
vor lovi sudul ţării (provincia Kosovo), dar că ar putea fi vizat şi un pod din Belgrad. 

Întotdeauna, duminica este o zi mai relaxată pentru mine, pentru că am doar un jurnal    
de ştiri important, cel de la 19.30, dar este destul de dificil să transmit  un fax, pentru că 
Media Center este închis. Şi, nu în ultimul rând, oamenii pe care îi poţi întreba câte ceva 
sunt mai greu de găsit. Azi chiar îmi era ciudă, pentru că nu puteam să verific o informaţie 
a agenţiei oficiale iugoslave Tanjug, care a anunţat că un prim grup de voluntari ruşi       
ar fi ajuns la Novi Sad. Era prima ştire despre acest subiect, deşi, de mai multe ori,  
cazacii din Transnistria au declarat că vor veni să lupte alături de sârbi şi peste 200      
sunt înscrişi pe listele de voluntari.

La ora 20.20, după ce îmi transmisesem corespondenţa la ProTV şi abia apucasem         
să mâncam, a sunat din nou alarma aeriană. Prin hotel “Toplice” se răspândise zvonul    
că 11 rachete Tomahawk au fost lansate spre Belgrad. Nu le dădeam crezare,               
dar ascultam cu urechile ciulite o eventuală bubuitură. 

A început, însă “distracţia” în restul ţării. La 21.30, bombele cădeau la Stari Trg,        
lângă Kosovska Mitrovica. Avioanele s-au întors, în următoarele două ore,                   
încă de două ori, bombardând din greu. În atacul de la 23.20, releul TV din apropiere       
a fost lovit de două rachete, o alta distrugând un pod. La 22.00, au fost  auzite explozii    
la Novi Sad, unde astăzi, fusese bombardat  sediul Televiziunii. La 23.10, a fost  lovit     
satul Gracanica, iar la Gnjilane au fost  auzite alte 6 bubuituri. Podul peste râul Ibru,         
de pe autostrada Raska-Kraljevo, a fost  lovit în plin de 7 proiectile, în jurul orei 23.30,      
şi se pare că există mai mulţi răniţi.

                                
                Televiziunea din Novi Sad, după bombardamentul din 4 aprilie

La noi, la Belgrad, bubuiturile au început să se audă la 2.20. După ce îngheţasem de frig 
pe acoperiş, am coborât  în barul hotelului, unde Dule ne aştepta, cu un zâmbet uşor ironic 
pe buze şi o cafea fierbinte. Abia am apucat să ne încălzim un pic, când vitrina            
fără benzi izolante, de care tot timpul ne feream, a început să zdrăngăne. Am luat repede 
liftul şi am ajuns pe acoperiş.



În timpul alarmelor aeriene, de câte ori foloseam liftul aveam o strângere de inimă.      
Nu-mi era frică, dar nici nu mi-ar fi plăcut să rămân blocat câteva ore. Ca să ajungem    
pe acoperiş, trebuia să intrăm în camera liftului, pe a cărei uşă – ironia sorţii – era lipit   
un afiş cu sigla forţelor de menţinere a păcii din Bosnia. Ne strecuram, cu grijă,             
pe lângă imensele roti dinţate care ridicau şi coborau ascensorul şi ieşeam pe acoperiş.  
Ca să vedem mai bine, Nelu, directorul de la “Toplice”, ne-a sprijinit o scară de metal,     
pe care ne căţăram până pe casa liftului. 

În seara aceasta, pe acoperiş ne aştepta Ghiorghi, ziaristul rus de la NTV, care tropăia 
mărunt din picioare pe lângă trepiedul camerei video. Deşi eram deja în aprilie,       
nopţile erau încă răcoroase. Ghiorghi ne-a arătat direcţia aeroportului Surcin. De acolo 
veneau bubuiturile. Artileria antiaeriană a sârbilor trăgea din greu şi, după vreo 10 minute, 
s-a lăsat liniştea. Atacul nu a făcut mari pagube la aeroport, însă a produs mare panică   
la Spitalul municipal, lângă care s-au auzit  explozii. Câteva posturi de radio au pretins     
că un avion al NATO ar fi fost  doborât în apropierea oraşului Obrenovac. La 2.35,       
sârbii au anunţat  că există pericolul unei contaminări în localitatea Lucani, unde                
a fost bombardat combinatul chimic “Milan Blagoje”.

Pentru prima oară, am observat că, pe cer, deasupra Belgradului, patru stele se mişcau.    
Erau sateliţii care coordonau operaţiunile NATO. De-a lungul războiului, am învăţat        
să-i distingem imediat. Erau nişte stele evident mai strălucitoare, care rămâneau fixe 
multă vreme şi, dintr-o dată, începeau să se mişte cu o viteză foarte mare. De exemplu, 
când le vedeam strălucind deasupra Novi Sadului, eram siguri că pornesc atacurile acolo. 
După ce începeau să se deplaseze spre Belgrad, ni se zburlea părul în cap, pentru că 
urmau atacurile asupra capitalei iugoslave.

Între două bombardamente, mi-a atras atenţia un reportaj prezentat  de postul              
de televiziune Studio B. Cenzurat, desigur, de Armată. Erau prezentate distrugerile 
provocate de bombardamente şi câteva unităţi militare iugoslave. Într-una dintre ele,    
am văzut cum militarii sârbi au recuperat  o rachetă neexplodată şi, după ce                   
au dezamorsat-o, au legat-o de catargul pe care flutura drapelul unităţii. Mai departe, 
reporterul de la Studio B a intrat într-un buncăr subteran. Iniţial, am crezut că a uitat 
camera pornită, pentru că, în timp ce străbătea mai multe culoare pentru a ajunge          
în centrul de comandă, vedeam imagini ale unor avioane. După ce a luat câteva interviuri 
unor piloţi, care declarau, plini de entuziasm, că abia aşteaptă să decoleze,                   
ca să-i spulbere pe duşmani, reporterul a revenit  în sala în care erau garate avioanele      
şi le-a filmat fără rezerve. 

La 3.30, posturile de radio au anunţat  că mai multe clădiri din oraşul Nis au fost    
cuprinse de flăcări. Avioanele NATO au lansat cel puţin 10 bombe asupra zonei industriale, 
concentrându-se asupra fabricii de ţigări (a doua ca mărime din Europa). Au fost, însă, 
avariate şi clădirile din jur. Au fost lovite şi doua cazarme, dintre care una a explodat   
într-o jerbă de flăcări. 20 de minute mai târziu, trei proiectile au atins aeroportul.

Am mai stat  puţin şi ne-am hotărât  să mergem la culcare. N-am apucat să ne băgăm      
în pat, când, la 4.15, am auzit afară mai multe explozii puternice. Am sărit înapoi            
în bocanci şi am fugit pe acoperiş. Uram cel mai tare situaţiile de acest gen. De multe ori, 
în nopţile mai grele sau în cele în care nu se întâmpla nimic, preferam să aţipim îmbrăcaţi, 
uitându-ne la televizor, şi să facem un duş şi să ne băgăm în pat abia după ora 4.00. 



                                      
                          Sala de sport din Zemun, distrusă de bombele NATO

Când am ajuns pe acoperiş, era spectacol. Nici nu mai ştiam incotro să întoarcem capul. 
Pânza de foc a antiaerianei învăluise Belgradul de jur împrejur. Cu toate acestea, 
bubuiturile exploziilor veneau din toate direcţiile. Ne uitam către cartierele Lipovica          
şi Rakovica, unde bombele cădeau lângă fabrica “1 mai” şi o mănăstire. Se lumina apoi 
cerul dinspre colina Avala unde o explozie a produs un incendiu puternic. Brusc, trebuia  
să ne întoarcem 180 de grade, pentru că un proiectil lovise o cazarmă din Zemun.         
Cel puţin aşa se anunţase iniţial. Mai târziu, Comandamentul Apărării civile a revenit        
şi a spus că a fost lovită sala de sport de lângă Comandamentul Aviaţiei şi Apărării 
Antiaeriene. Clădirea era chiar pe strada principală din Zemun şi suflul exploziei a spart 
toate geamurile şi vitrinele pe o rază de peste 100 de metri. 
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După o noapte grea, am luat-o de la capăt. Alarma aeriană s-a ridicat la ora 7.00.         
Am pornit  spre centru şi am început să aflam numai veşti deloc promiţătoare.      
Guvernul federal a dat  mai multe hotărâri, una mai a dracului şi mai uşor de interpretat 
decât cealaltă. Tranzitul substanţelor periculoase pe teritoriul iugoslav a fost interzis.   
Doar Ministerul federal al Apărării va mai putea da derogări. Vestea cea mai proastă, însă, 
se referea la instituirea Legii Marţiale. De azi, oricare reprezentant al Poliţiei, Securităţii 
sau Armatei poate percheziţiona pe oricine. Pentru a începe cercetarea penală     
împotriva cuiva, nu mai este nevoie de mandatul Procuraturii, este suficient să existe 
suspiciuni că respectivul ar fi comis o anumită categorie de infracţiuni. Acestea au fost 
descrise astfel: infracţiuni împotriva siguranţei statului, omenirii şi dreptului internaţional, 
împotriva Armatei Iugoslave, precum şi alte infracţiuni pentru care pedeapsa prevăzută  
de Codul penal depăşeşte 5 ani de închisoare. În unele situaţii, judecătorul               
poate da sentinţe şi în absenţa unui procuror. De asemenea, ofiţerii Ministerului de Interne 
pot declanşa anchete fără să aibă nevoie de un mandat al procurorului şi pot aresta       
pe oricine, pe o perioadă de maxim 30 de zile.



Aceste decizii, deşi normale în situaţie de război, ne dădeau fiori, deoarece îi cunoşteam 
pe poliţiştii şi pe militarii sârbi, care nu ştiu de glumă când trebuie să-şi facă datoria şi, 
mai ales, când sunt  convinşi că luptă să-şi apere ţara. Viitoarele săptămâni aveau          
să ne confirme bănuielile.

Săptămânalul american “Newsweek” susţine că, la începutul anilor ’90, CIA a refuzat      
să susţină un complot împotriva lui Slobodan Milosevic - pe atunci preşedinte al Serbiei - 
pus la cale de  apropiaţi ai acestuia care se bazau pe sprijinul Armatei Iugoslave.           
Un consilier politic al lui Milosevic s-a dus în SUA, unde a prezentat  proiectul de complot  
şi a cerut ridicarea sancţiunilor împotriva Iugoslaviei şi susţinere economică                  
din partea americanilor, după ce acesta ar fi fost  înlăturat. CIA a respins planul,             
iar Milosevic a aflat şi a făcut o serie de epurări în anturajul său.

După spectaculoasa întâlnire cu Milosevic de la Belgrad, Ibrahim Rugova l-a primit           
în vila sa din cartierul Velanje din Priştina pe ambasadorul rus Iuri Kotov. Desigur,            
şi această întâlnire a fost intens mediatizată de sârbi, mai ales că declaraţiile lui Rugova  
le conveneau de minune. “Am fost la Belgrad şi nu doresc să mă ocup de speculaţiile 
ziariştilor,” a dezminţit  el afirmaţiile din presa occidentală conform cărora întâlnirea sa     
cu Milosevic ar fi fost o înscenare. “Autorităţile iugoslave mi-au confirmat că                
sunt un om liber, însă mi-au spus că se tem pentru securitatea mea.” Liderul albanez        
a zis că ar dori să plece la Skopje, pentru că, de la Priştina, izolat şi fără consilierii săi,   
nu poate contribui la  rezolvarea crizei. El a cerut autorităţilor de la Belgrad să conlucreze 
mai mult cu comunitatea internaţională, spre a găsi o soluţie pol i t ică                       
pentru întreaga regiune a Balcanilor şi, desigur, pentru Kosovo. Iuri Kotov a spus ziariştilor 
că a intervenit pe lângă sârbi pentru ca aceştia să-i acorde autorizaţia de a pleca            
în străinătate.

                                      
                             Întâlnirea dintre Ibrahim Rugova si Iuri Kotov

Rugova s-a întâlnit la Priştina şi cu vicepremierul iugoslav Nikola Sajnovic, cu care a avut  
o discuţie cu uşile închise. La sfârşitul acestei întrevederi, cei doi au dat  un comunicat,    
în care se declarau pregătiţi să înceapă “lucrul în comun” în două domenii:   
reglementarea politică a situaţiei din Kosovo şi întoarcerea refugiaţilor la casele lor. 

Venind vorba de Priştina, sârbii au anunţat că au fost reluate cursele de autobuze       
între Belgrad şi capitala provinciei Kosovo. Trei autobuze pe zi vor pleca în cursă             
şi vor ajunge la Priştina trecând prin Nis. Oraş în care alarma de aseară a fost ridicată 
abia astăzi, la 13.37. Şi deasupra căruia – susţin sârbii – ar fi fost doborâte trei avioane 
NATO care au participat la bombardamentele de azi-noapte.



“Washington Post” a dezvăluit astăzi că şefii Statelor Majore americane şi-au exprimat, 
încă înainte de lansarea acesteia, îndoieli asupra eficienţei unei intervenţii în Iugoslavia.   
Ei susţineau că nu există garanţii că atacurile aeriene ar rezolva problema din Kosovo      
şi se îndoiau de teoria lui Madeleine Albright, conform căreia criza din Kosovo                
va destabiliza întreaga regiune a Balcanilor. Militarii americani considerau că o intervenţie 
în Iugoslavia nu ar fi în interesul naţional al SUA şi că sancţiunile economice        
împotriva Belgradului ar fi suficiente. De asemenea, un general citat de cotidianul 
american şi-a exprimat reţinerea faţă de o eventuală intervenţie terestră.

Nici fostul cancelar german Helmuth Schmidt nu era un adept al participării ţării sale       
la intervenţia NATO, pentru că o considera neconstituţională. Într-un interviu publicat      
în săptămânalul elveţian “Hebdo”, Schmidt  a declarat că Germania şi partenerii ei europeni 
au permis, într-o manieră imprudentă, Statelor Unite să se folosească de aceste ţări 
pentru a-şi urmări propriile interese.

Am trecut  prin Trg Republike, unde azi cântau din nou trupe rock. I-am ascultat pe Galija 
şi Tony Montana, care mi-au amintit de anii ’80, când erau în mare vogă şi îi auzeam       
la posturile de radio sârbeşti. Moda concertelor s-a extins cu o viteză nebună şi formaţiile 
sunt într-un continuu turneu prin ţară. De exemplu, azi au fost  organizate concerte        
de protest  împotriva războiului în pieţele din capitala Muntenegrului, Podgorica,               
şi în oraşele Novi Sad, Nis, Leskovac, Loznice, Pozarevac, Smederevo,  Secani şi Valjevo. 

                                   
                               Afişele care au început să apară la Belgrad

Pe zidurile din centrul Belgradului au început, de ieri, să apară posterele anti-NATO.        
Pe unul dintre ele, intitulat “Noua Ordine Mondială”, era caricatura unui Bill Clinton,      
care îşi ţinea cu mâna penisul, de dimensiuni uriaşe, cu care urina peste întreg globul.   



Cel de-al doilea, mult mai reuşit, ironiza modul de viaţă al americanilor. Înfăţişa Anul Nou 
într-o familie de americani. O cameră coşcovită, colcăind de şobolani. Un brad prăpădit, 
de crengile căruia spânzurau un clovn şi o păpuşă fără o mână şi un picior. Într-un colţ    
al camerei un copil stă necăjit pe oliţă, nebăgat în seamă de nimeni. Mama lui zăcea 
sprijinită de un perete, cu privirea goală şi o seringă cu heroină înfiptă în venă.             
Într-o criză de isterie, tatăl se învârtea în mijlocul camerei, cu o carabină de mare calibru 
în mână. Am râs cu lacrimi când am văzut afişele, lipite peste tot. 

Ministerul federal de Externe a anunţat că, în perioada 31 martie–1 aprilie, în Kosovo         
au fost descoperite cadavrele a 29 de persoane neidentificate. Comunicatul precizează    
că toate cele 29 de persoane ar fi fost  împuşcate de teroriştii UCK. La rândul ei,      
agenţia de presă a UCK, Kosovapress, a publicat la Bruxelles o listă cu 178 de persoane 
care ar fi fost executate de militarii sârbi în satele din Kosovo. 126 dintre cei ucişi           
au fost  împuşcaţi la Izbica. Cea mai mare parte erau bărbaţi cu vârste între 19 şi 90       
de ani. Potrivit mărturiilor a 6 supravieţuitori ai masacrului, bărbaţii ar fi fost împărţiţi      
în grupuri de 30-40 şi împuşcaţi de grupe a 6 soldaţi desemnaţi de superiorii lor. 
Dezvăluirile nu au putut fi confirmate din surse independente, însă o casetă                   
cu imaginile mai multor cadavre a fost difuzata de câteva posturi de televiziune.

Decizia mai multor ţări occidentale de a primi refugiaţi din Kosovo, pentru a evita 
destabilizarea regiunii, întâmpină reticenţele Italiei şi Franţei, care se tem că, în acest fel, 
este favorizată epurarea etnică, anunţa AFP. Ieri, Jamie Shea anunţase că Germania    
este gata să primească 40.000 de refugiaţi, Grecia şi Canada câte 5.000, Norvegia 6.000, 
iar Turcia şi Statele Unite câte 20.000. Prim-miniştrii francez şi italian au declarat, însă,   
că dispersarea refugiaţilor prin Europa ar reprezenta o acceptare a politicii de epurare 
etnică practicată de Milosevic, adăugând că este fundamental ca refugiaţii albanezi         
să se poată întoarce acasă. Astăzi, un prim grup de 150 de albanezi din Kosovo au sosit 
într-o tabără pentru refugiaţi din Turcia, unde se aflau, deja, peste 5.000 de refugiaţi 
veniţi prin Bulgaria. La rândul lor, miniştrii de Externe român şi bulgar au declarat că,    
din cauza dificultăţilor economice prin care trec cele două ţări, nu pot primi refugiaţi      
din Kosovo fără să aibă susţinerea organizaţiilor internaţionale. 

De când s-a încălzit  afară, mi-am făcut  obiceiul ca, în fiecare după-amiază, înainte         
de a pleca spre hotel ca să-mi transmit corespondenţa pentru Ştirile de la 19.30, să stau  
o jumătate de oră pe o terasă din Trg Republike. Uneori, venea şi Mile Cărpenişan,       
dar de cele mai multe ori eram singur. După ce, două zile la rând, am cerut  o bere 
Heineken, începând cu a treia zi, chelnerul venea zâmbind deja şi mă întreba:              
“Un Heineken?” După vreo trei săptămâni, a venit într-o după-amiază şi mi-a spus:      
“Îmi pare rău, nu mai avem bere Heineken. Ce altceva pot să vă aduc?” I-am cerut        
un gin tonic şi multă vreme era suficient să mă aşez la masă, să mă vadă de la distanţă  
şi să ne salutăm, ca să vină, imediat, cu un pahar de gin tonic. Întotdeauna, lăsa pe masă 
paharul şi un bon pe care scria cât costă şi nu mai mă deranja decât dacă îi făceam eu 
semn. Banii îi lăsam pe masă şi, deşi era terasă mare, deschisă, în centrul oraşului, 
niciodată nu şi-a făcut griji că ar putea cineva să plece fără să plătească. Îmi amintesc   
cu plăcere figura radioasă cu care, spre sfârşitul războiului, a venit să-mi spună: “Azi avem 
şi Heineken şi gin tonic. Ce alegeţi ?”



Era multă lume pe străzi şi era o plăcere să stai o jumătate de oră la soarele care începea 
să prindă puteri şi să te uiţi după fetele frumoase ce se plimbau prin centrul oraşului.   
Îmi puteam pune ordine în gânduri şi, uneori, citeam ziarele sau vorbeam la telefon       
cu cei din ţară. 

Astăzi, am citit  în “Politika”, principalul cotidian iugoslav (controlat de autorităţi), detalii 
despre meciul amical de fotbal dintre Partizan Belgrad şi AEK Atena,  programat       
pentru miercuri. Biletul va costa 20 de dinari, banii urmând să fie vărsaţi într-un cont 
destinat ajutorării victimelor războiului. Grecii îi ajută mult pe sârbi şi tocmai au ajuns      
la Belgrad cinci camioane cu 100 de tone hrană şi medicamente, ajutoare trimise               
de Biserica Ortodoxă din Salonic. Totuşi, premierul Costas Simitis a ţinut astăzi,           
într-un mesaj televizat către naţiune, să atragă atenţia că Grecia nu poate                     
să se marginalizeze în acest conflict, “datorită pericolului prezentat de poziţia activă         
a Turciei”. El i-a asigurat pe greci că nu va antrena ţara în conflictul din Kosovo,             
iar în privinţa refugiaţilor, nu va accepta o povară care să depăşească puterile sale.

Conform AFP, Pentagonul a anunţat că un avion de tip Hercules C-130, poreclit    
“Comando Solo”, a început să difuzeze emisiuni radio şi de televiziune, pe frecvenţe 
compatibile cu cele iugoslave. Un alt aparat, care operează la mare altitudine, la limita    
de nord a teritoriului iugoslav, a aruncat sâmbătă 2,5 milioane de manifeste, în care       
se cerea sârbilor să nu-l mai asculte pe Slobodan Milosevic.

Astăzi, echipa RTS care stă la Priştina şi transmite ştiri de acolo a primit medalia            
de onoare pentru curaj. Într-adevăr, aşa cum mulţi ne invidiau pe noi că am avut ocazia 
să fim la Belgrad, în mijlocul unui război, tot aşa îi invidiam şi noi pe cei care au putut    
să stea la Priştina, unde ni se părea nouă că este miezul evenimentelor. Oricum,           
era mult mai periculos şi îi admiram cu sinceritate pe colegii nostri de acolo.

Ultimele bilanţuri ale bombardamentelor de azi-noapte asupra Nis-ului estimau pagubele 
provocate la peste 5 milioane de dolari. La jurnalul RTS am văzut nişte imagini care       
m-au impresionat foarte tare. O rachetă NATO a lovit, cu o precizie milimetrică,      
clădirea Comandamentului Corpului III al Armatei. Sediul era între alte două clădiri,      
lipit de acestea, însă racheta a lovit  doar comandamentul, clădirile celelalte fiind           
mai puţin afectate, doar de suflul exploziei sau de vibraţii. 

Un elicopter de tip UH-60 Black Hawk, care efectua o misiune de rutină în spaţiul aerian  
al Republicii Srpska, a fost atacat în această după-amiază, în jurul orei 16.30, cu grenade 
provenind de la un lansator de tip AG, fără a fi atins, a anunţat Sheena Thomson,  
purtator de cuvânt al trupelor SFOR din Bosnia, citată AFP. Atacul a avut loc în regiunea 
Teslic, la 90 de km nord-est de Sarajevo.

La ora 20.20 au sunat din nou sirenele alarmei aeriene. La scurtă vreme, s-a anunţat      
că a căzut şi podul peste Dunăre de la Sombor, din nordul Iugoslaviei. Într-un raid aerian 
care a început la 22.15 şi a ţinut  10 minute, a fost bombardată zona industrială,          
fiind vizate, în special, instalaţiile petroliere, iar podul peste Dunăre, care avea două benzi 
de şosea şi două de cale ferată, a ajuns în valuri. 



La aceeaşi oră, Nis-ul era din nou sub bombe, pentru a patra oară în ultimele 24 de ore. 
În oraş s-a anunţat că nu sunt mari pagube materiale. Atacul fusese concentrat       
asupra aeroportului. O rachetă a fost pulverizată în aer de antiaeriana iugoslavă. 

Un sfert  de oră mai devreme, atacul avioanelor aliate primea o puternică ripostă           
din partea artileriei antiaeriene din Novi Sad. Cu toate acestea, în oraş s-au auzit          
mai multe explozii foarte puternice şi - de pe acoperişul hotelului nostru din Belgrad - 
puteam vedea câţiva nori de fum. A fost  lovită rafinăria şi mai multe obiective civile        
au fost avariate. În oraş nu s-au mai văzut canalele televiziunii naţionale. Se pare că      
au fost lovite instalaţiile releului de pe muntele Fruska Gora. Am sunat la prietenii noştri 
de la Novi Sad şi ne-au povestit că un avion ar fi venit în picaj, încercând să distrugă       
şi ultimul pod peste Dunăre rămas în picioare. Armata Iugoslavă, însă, amplasase         
mai multe baterii de artilerie antiaeriană în jurul acestuia şi au respins atacul. S-a anunţat 
chiar că avionul – tot un F-117 A - ar fi fost lovit şi ar fi căzut pe muntele Remete.      
Într-adevăr, în regiune au fost observate două elicoptere de recuperare ale NATO. 

Un alt pod, cel de la Kursumlije, peste râul Toplice, de pe autostrada Nis-Pirot, a fost lovit 
de bombe la 21.30. Ceva s-a întâmplat şi la Aleksinac, unde sârbii au anunţat                
că ar fi fost lovite mai multe clădiri civile şi că ar exista victime. Dar, despre asta,          
aveam să aflăm mai târziu. 

La televizor am văzut deja imagini de la incendiul izbucnit la rafinăria din Novi Sad, iar,    
la ora 23.00, pompierii continuau să se lupte cu flăcările. Cartierul Shanghai, situat         
în apropiere, a fost evacuat, deoarece fumul făcea aerul irespirabil. Oficialităţile             
au anunţat că încă un avion inamic ar fi fost doborât şi a căzut în regiunea Petrovaradin. 
Ca de obicei, NATO avea să dezmintă a doua zi că ar fi pierdut vreun avion. La Aleksinac 
se spunea că a fost distrus un sfert din oraş, staţia de salvare şi mai multe case.          
Alte informaţii descriau scene de coşmar: 10 blocuri distruse, o stradă întreagă rasă       
de pe faţa pământului, oameni nevinovaţi morţi sau răniţi. Corespondenţii postului         
de televiziune Studio B au anunţat că cel puţin 5 persoane au fost  ucise, iar alte 20 rănite. 
RTS amintea insistent că, tot în noaptea de 5/6 aprilie, dar în 1941, aviaţia nazistă 
bombarda pentru prima oară Belgradul.

                           
               Distrugerile provocate de bombardamentul asupra Aleksinac-ului



O jumătate de oră după miezul nopţii, patru rachete au fost  lansate asupra Priştinei,         
fiind atins un releu de televiziune din sud-estul oraşului. Celelalte explozii au fost auzite   
în zona aeroportului Slatina. De asemenea, la Prizren, cazarma „Tarul Dusan Silnii” a fost 
bombardată pentru a patra oară. 

AFP a anunţat  că NATO a autorizat astăzi Statele Unite să trimită în Albania                   
24 de elicoptere de luptă de tip AH-64 Apache, în vederea utilizării lor în Kosovo.           
Ele vor fi însoţite de circa 2.000 de militari, însărcinaţi cu protecţia aparatelor,  
supranumite “ucigătoare de tancuri”. Executivul american şi-a asumat riscurile            
unor pierderi, deoarece elicopterele Apache, foarte eficiente în lupta împotriva blindatelor, 
zboară relativ încet, la joasă altitudine, fiind mai vulnerabile in confruntarea                   
cu rachetele sol-aer. 

După ce ne-am mai liniştit  şi am coborât în camera de hotel, la 2.38, am auzit  în apropiere 
o explozie. Răsunase ca o petardă sau o grenadă de mână. Şi chiar era o grenadă,         
pe care un sârb mai arţăgos o aruncase în curtea unei moschei din apropierea hotelului. 
Liderul comunităţii islamice din Belgrad, Hamdija Iusufspahic, avea să declare, a doua zi, 
că nimeni nu a fost rănit, ci doar geamurile unei anexe au fost sparte de suflul exploziei. 
Moscheea Bajrakli, ridicată în 1521, este unul din cele mai vechi edificii din Belgrad.

La 3.45, în jurul oraşului Kraljevo au explodat trei rachete. La 3.47, deasupra Belgradului    
s-au auzit, din nou, avioanele NATO. Câteva clipe mai devreme auzisem nişte bubuituri, 
cred că dinspre Pancevo. Începea încă un raid. Din fericire, a fost scurt,                   
pentru că avioanele n-au putut depăşi barajul de foc al antiaerienei. La 4.35,           
releele de televiziune de la Kragujevac şi Jagodina ardeau, lovite de bombe. La 5.36, 
avioanele au mai venit o dată, lansând câteva proiectile tot spre Pancevo. La 6.05 şi 6.14, 
eram din nou pe acoperiş. Se luminase de ziuă şi auzeam doar avioanele şi bubuiturile 
exploziilor, de data aceasta în Belgrad, însă nu ne mai puteam da seama din ce direcţie, 
pentru că nu mai vedeam din ce parte trage antiaeriana. În sfârşit, la 7.42 am auzit 
sunetul lung şi neîntrerupt al sirenelor. Înceta alarma aeriană, începea o nouă zi.

6 aprilie 1999

Am dormit până la 10.00 şi am plecat, repede, în oraş, să aflăm amănunte              
despre bombardamentele de azi-noapte. Veştile au început să curgă în avalanşă.            
O bună parte din locuitorii suburbiei Zemun nu avea, nici astăzi, apă la robinete.            
La Jagodina nu se mai vad programele RTS şi nu mai funcţionează telefoanele mobile.    
La Novi Sad, pilotul avionului care s-a prăbuşit la Petrovaradin se paraşutase             
lângă fabrica “Pobeda”, însă nu se spunea dacă a fost capturat sau nu. La Aleksinac     
sunt 7 morţi şi 28 de răniţi, iar strada Dusan Trivunac nu mai există. La 11.23,        
alarma suna din nou la Kragujevac. Apoi, la 12.05, la Kraljevo. Primele bombe cădeau     
la Vranje, câţiva medici fiind răniţi de cioburile geamurilor sparte de suflul exploziilor.     
Au reînceput bombardamentele şi în Kosovo. La 10.35, în regiunea Prizrenului                 
a fost bombardat un pod. La 11.10, o bombă a explodat la Priştina şi alta la Pec.            
La Belgrad, la concertul din Trg Republike, au cântat  Bebi Dol, Kristali şi Bajaga,              
o formaţie celebră prin anii ’80.



Viorel Coifan, preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, a ajuns astăzi la Novi Sad,      
pentru a afla cum pot fi ajutaţi locuitorii oraşului. Foarte impresionat de ce a văzut,        
le-a povestit jurnaliştilor că, de câte ori venea aici, obişnuia să bea o cafea                 
într-un mic local din cetatea de pe dealul Petrovaradin, admirând priveliştea. Acum,     
când din podul peste Dunăre nu mai există decât nişte fiare, a rămas doar cu amintirile. 

Conform AFP, Cehia şi Slovacia au autorizat astăzi, la cererea aliaţilor, trecerea             
prin spaţiul aerian a avioanelor NATO înarmate, în cadrul operaţiunilor din Iugoslavia. 
Deoarece condiţiile meteo sunt favorabile, iar port-avionul “Theodore Roosevelt” a ajuns  
în Marea Adriatică, generalul Xavier Delcourt, şeful operaţiunilor din Statul Major             
al Armatei franceze, a anunţat că, în zilele şi nopţile următoare, asupra Iugoslaviei        
vor avea loc atacuri masive, cele mai importante ale campaniei de până acum. 
“Capacităţile aeriene ale sârbilor nu mai există. Ultimele cinci avioane MiG-29                
sunt în imposibilitatea de a decola, iar capacităţile de comandă şi control ale Armatei 
Iugoslave au fost  serios deteriorate.” Afirmaţiile sale au fost, însă, ridiculizate                 
de o plângere a ministrului ungar al Apărării, Janos Szabo, care a declarat  că,       
duminică, două avioane MIG-29 ale sârbilor au pătruns în spaţiul aerian al Ungariei,        
în timp ce erau urmărite de două avioane ale NATO.

Vuk Draskovic a cerut astăzi închiderea graniţelor cu Macedonia, Albania şi Muntenegru   
şi luarea tuturor măsurilor necesare pentru a-i convinge pe locuitorii din Kosovo             
să se întoarcă la casele lor. Mai târziu, posturile de radio au difuzat un comunicat            
al autorităţilor de la Belgrad, prin care îi propuneau liderului albanez Ibrahim Rugova      
să elaboreze, în comun, un “acord provizoriu care va duce la o autonomie substanţială     
a provinciei Kosovo, în cadrul Serbiei şi Iugoslaviei”. Guvernul federal îi mai propunea       
lui Rugova elaborarea unui program comun privind reîntoarcerea refugiaţilor,                
sub supravegherea UNHCR şi a Crucii Roşii Internaţionale. 

În Kosovo, sârbii au anunţat încetarea unilaterală a operaţiunilor Poliţiei               
împotriva gherilelor UCK, până după sărbătorile de Paşti, în speranţa că gestul lor          
va fi înţeles de oficialii NATO. Zâmbind maliţios, când i-am spus această veste,           
Nelu, directorul hotelului nostru, a comentat: “Păi, cum să nu încetăm operaţiunile 
împotriva lor, din moment  ce nu mai există UCK în Kosovo. I-au terminat pe toţi              
şi acum anunţă că fac o pauză.”

Un convoi de blindate sârbe a fost atacat astăzi, în provincia Kosovo, de avioane ale NATO, 
pentru prima dată de la începutul bombardamentelor, şi a suferit pierderi importante,       
a declarat la Bruxelles un diplomat al Alianţei, citat de AFP. Atacul a fost lansat               
cu avioane britanice Harrier şi franceze Super-Etendard şi a fost considerat parţial reuşit 
de reprezentanţii NATO.

Astăzi, la Belgrad a sosit Ghenadii Selezniov, preşedintele Dumei de stat  din Rusia.   
Acesta a început  discuţiile cu oficialii sârbi, desigur, “pentru găsirea unei soluţionări 
paşnice a crizei din Kosovo”. Urmate de aceleaşi accese de indignare împotriva barbariei 
Occidentului şi de aceleaşi promisiuni de ajutor. Oamenilor nici măcar nu le mai pasă      
de atitudinea ruşilor şi sunt convinşi că vor fi lăsaţi singuri. În cel mai fericit caz.   
Spuneau că ajutorul cel mai mare pe care îl aşteptau de la Rusia era să nu treacă          
de partea NATO.



Conform corespondentului Mediafax, purtătorul de cuvânt al Ministerului bulgar de Interne 
a anunţat că astăzi, însoţit  de fiica sa şi de directorul unei firme de armament,      
ministrul iugoslav al Apărării, Pavle Bulatovic, a traversat teritoriul Bulgariei, în drum    
spre Atena. Pentru că nu şi-a anunţat, în prealabil, sosirea, Bulatovic a fost nevoit          
să aştepte mai multe ore la punctul de frontiera Kalotina, după care a fost escortat        
de maşini ale Poliţiei bulgare până la aeroportul din Sofia.

                        
                  Distrugerile provocate de bombardamente la Aleksinac

Preşedintele Serbiei, Milan Milutinovic, a vizitat  oraşul Aleksinac şi, cu această ocazie,    
mai mulţi ziarişti au reuşit să îl însoţească şi să poată filma efectele bombardamentului  
de azi-noapte. “Ce să lovească la noi ?” întrebau, disperaţi, oamenii. Aleksinac             
este un orăşel minier, cu 25.000 de locuitori, liniştit şi aşezat, unde nu există nici un fel  
de instalaţii militare. Locuitorii au auzit avioanele, însă nu s-au neliniştit,                  
pentru că bănuiau că se îndreaptă spre Nis. Când au început să cadă bombele,       
fugeau, disperaţi, în toate direcţiile. Zeci de explozii au ridicat  un nor de praf în jurul lor,  
în timp ce schije şi bucăţi de beton zburau în toate direcţiile. Pe strada Dusan Trivunac, 
nici o casă nu mai rămăsese întreagă. A doua zi, bărbaţii şi-au trimis nevestele şi copiii   
la rude şi nu i-au lăsat să vadă că din casele lor nu a mai rămas nimic. Oamenii plângeau 
şi spuneau că nici măcar adăposturi antiaeriene nu aveau la Aleksinac şi nu ştiau       
unde să se ascundă. Din stradă puteai privi în apartamentele unor blocuri, ale căror faţade 
nu mai existau. Între dărâmăturile din oraş au fost găsite 12 cadavre. 

Aveam, totuşi, un sentiment ciudat despre Aleksinac. Ceva nu era în regulă în poveste. 
Având în vedere nivelul distrugerilor şi ora la care a început  atacul, seara,                  
când majoritatea oamenilor stăteau acasă, erau – Doamne, iartă-mă ! - prea puţini morţi. 
Era imposibil. Fără să am suficiente date pentru a susţine această variantă, voi rămâne, 
întotdeauna, convins că - în realitate - oraşul a fost evacuat şi folosit de Armata Iugoslavă 
pentru a-şi ascunde trupele şi tehnica militară. Probabil că stratagema a fost descoperită 
cu ajutorul sateliţilor spion şi s-a ordonat  bombardarea oraşului. Sârbii au apucat           
să-şi retragă efectivele, iar victimele au fost dintre cei care au refuzat să plece de acasă.  
A doua zi, locuitorilor li s-a permis să se întoarcă şi este uşor de înţeles disperarea lor, 
când şi-au văzut locuinţele făcute una cu pământul.



“Raidurile aliaţilor asupra localităţii Aleksinac vizau o cazarma a Brigăzii 203 Artilerie         
a Armatei Iugoslave”, a precizat un responsabil al NATO, citat de AFP. “Există posibilitatea 
ca o armă să funcţioneze prost sau să se defecteze şi să provoace rezultate nedorite,”      
a declarat el, după ce RTS a prezentat imagini ale dezastrului de la Aleksinac. “NATO        
a făcut totul pentru a evita victimele civile,” a spus ministrul britanic al Apărării        
George Robertson, admiţând că “acest tip de tragedie ar fi putut să se producă”.            
La rândul său, comandorul britanic David Wilby a afirmat că deţine probe                
despre pagube produse la 600 de metri de ţinta vizată.

Astăzi, m-au epuizat cu corespondenţele. Am intrat în direct  prin telefon în toate jurnalele 
de ştiri. Toţi mă întrebau despre Aleksinac şi aşteptau, măcinaţi de îndoială,       
explicaţiile reprezentanţilor Alianţei Nord-Atlantice, care tăceau chitic. Era destul de ciudat 
pentru mine că oamenilor care mă cunoşteau nu le venea să creadă că occidentalii,       
cu tehnica lor extraordinară, ar fi putut bombarda din greşeală un oraş plin de civili. 

                          

                     
                                          Distrugerile de la Aleksinac

Şi, din nou, a venit seara şi, odată cu ea, alarma aeriană: la 20.10. La masă,              
Nelu ne-a spus că 128 de avioane au decolat în raidul din această noapte. Avea un prieten 
radioamator, care îl anunţa când avioanele NATO se apropiau de Belgrad.                     
Era foarte simplu, pentru că radioamatorii comunicau toata noaptea şi se afla uşor      
când avioanele inamice treceau pe deasupra vreunei localităţi, într-o direcţie sau alta. 
Adesea, am reuşit să aflăm rapid de la ei informaţii foarte exacte şi importante        
despre localităţi în care nu am fi avut cum să ajungem.

În hotelul “Toplice”, în afara turiştilor, la ultimul etaj locuiau mai multe persoane, 
majoritatea refugiaţi din Bosnia sau studenţi cărora statul iugoslav le finanţa, integral    
sau parţial, cazarea. Printre ei, era o studentă blondă, foarte drăguţă, de altfel,           
deşi avea fundul cam mare, după gustul meu. Fata se cam temea să stea în cameră       
şi, după ce suna alarma, rămânea ore întregi în holul hotelului, stând de vorba cu mine,  
cu Mile sau cu alţi cunoscuţi. Am încercat să-i facem avansuri dar, văzând că                 
nu reacţionează pozitiv, am rămas doar amici. 



Tot în hol coborau, la fiecare alarmă, o bătrână şi fiul ei, refugiaţi din Bosnia.                
Cei doi locuiseră, iniţial, în Croaţia, de unde au fugit când a izbucnit războiul acolo.         
S-au stabilit în Bosnia, dar au trebuit să-şi părăsească, pentru a doua oară, casa.          
De data aceasta, au mai avut timp să-şi ia cu ei doar câteva lucruri. Şi au nimerit,          
tot fugind din calea a două războaie, în cel de-al treilea. 

Bătrâna era vădit marcată. Seară de seară, stătea pe fotoliile din holul hotelului,      
privind speriată în jur. Uneori plângea, alteori se legăna, mecanic, precum copiii            
din orfelinate. Fiul ei nu mai ştia ce să facă să o calmeze şi îi era tare jenă                    
de comportamentul mamei sale. Deveniseră o prezenţă atât  de familiară tuturor,          
încât păreau că fac parte din mobilierul hotelului. Uneori, când nu mă puteau observa, 
stăteam minute întregi şi îi urmăream. Din când în când, băiatul pleca şi îi aducea      
câte-o ciocolată sau o banană, pe care bătrâna le mânca, absentă, în timp ce lacrimile     
îi curgeau pe obraz. Vorbeau încet şi nu puteam auzi ce spun, însă, după felul             
cum o mângâia, era evident că tânărul încerca să o liniştească. De câte ori treceam       
pe lângă ei, el ne zâmbea trist. Într-o bună zi nu i-am mai văzut. Nelu ne-a spus            
că bătrâna n-a mai rezistat şi au hotărât  să se întoarcă acasă, în Bosnia,             
indiferent de riscuri.

Nici nu a sunat bine alarma aeriană, că au început  să se audă bubuituri dinspre Avala.   
Am numărat vreo 7, după care ne-am plictisit. De pe acoperiş se vedea acelaşi peisaj. 
Vreo două “stele” mai strălucitoare, care se mutau repede pe cer, apoi luptele aeriene. 
Vedeam dungile argintii ale trasoarelor şi strălucirile portocalii ale momentelor în care 
avioanele NATO lansau rachetele. După câteva secunde, cerul se lumina de la exploziile 
ale căror bubuituri zguduiau pământul. Dinspre colina Kalemegdan se auzeau            
urlete lugubre, răgete şi scheunaturi stridente. Erau animalele de la gradina zoologică      
a Belgradului. Ziua şi noaptea, paznicii se plimbau printre ţarcuri şi cuşti, purtând în spate 
puşti încărcate. Primiseră ordin ca, în cazul în care vreo rachetă ar fi lovit parcul,            
să împuşte toate animalele, ca să nu scape, turbate de spaimă, pe străzi. Ziua,       
grădina zoologică era plină de copii, care se bucurau când vedeau fiarele neliniştite,     
însă printre ei treceau paznicii, cu feţele împietrite şi cu armele în spinare.

                  
                             Rachetă NATO doborâtă de antiaeriana sârbă



De pe acoperiş, am văzut exploziile de la Novi Sad, unde antiaeriana trăgea puternic.     
Au urmat bubuituri dinspre Pancevo şi Smederevo şi din nou dinspre Avala. În acest  timp, 
pe podul către Pancevo, câteva zeci de persoane formaseră un lanţ uman,                     
ca să-l protejeze de bombe, şi scandau “Serbia ! Serbia !”

Iureşul a început devreme şi în alte colţuri ale ţării. M-am apucat să fac bilanţul. La 20.45, 
au venit  din nou să bombardeze combinatul chimic “Milan Blagojev” de la Lucani.        
Cele 11 proiectile lansate de avioane au făcut  mari pagube şi au lăsat localitatea          
fără curent şi linii telefonice. Între 22.45 şi 23.10, zona dintre aeroporturile belgrădene 
Batajnica şi Surcin a fost atinsă de bombe. La 23.00, au fost lovite fabrica “Sloboda”      
din Cacak şi centrul oraşului Kraljevo. Priştina n-a scăpat, fiind incendiat un rezervor 
pentru derivaţi ai petrolului de lângă oraş şi bombardat aeroportul Slatina. Între Novi Sad 
şi Belgrad, ţinta bombardamentelor a fost  o cazarmă dintre Sremska Mitrovica şi Ruma. 
Un sfert de oră mai târziu, a venit rândul capitalei Muntenegrului, Podgorica.              
Patru explozii puternice s-au auzit dinspre aeroportul Golubovac. Un incendiu violent,   
care putea fi văzut din Podgorica, a izbucnit la un poligon de tir, aflat  la circa 10 km        
de oraş. Antiaeriana a ripostat puternic şi s-a anunţat că un avion inamic s-ar fi prăbuşit   
la 5 km spre nord. La jumătate de oră după miezul nopţii, în al doilea raid asupra oraşului, 
a fost atins combinatul de producere a aluminiului din cartierul periferic Zabjela,             
iar una din bombe a căzut la mică distanţă de Centrul seismologic republican. 

Surse ale Poliţiei sârbe, citate de corespondentul AFP, care a văzut  trei cadavre scoase       
de sub dărâmături, au anunţat că raidurile aeriene asupra Priştinei s-au soldat  cu moartea 
a cel puţin 10 persoane. Bombardamentele au distrus clădirea poştei, a Oficiului            
de securitate socială şi blocuri de locuinţe din centru. Au mai fost avariate grav         
sediile Guvernatorului sârb, al Primăriei şi al unei filiale a Băncii Naţionale.          
Purtătorul de cuvânt al NATO Jamie Shea a precizat că, în ultima săptămână,            
peste 50 de sate ale albanezilor au fost  incendiate de sârbi şi că există “indicii precise      
şi concordante” care arată existenţa în Kosovo a cel puţin trei gropi comune.

La 2.45, am văzut  din nou antiaeriana Novi Sad-ului în acţiune. Apăra cu îndârjire ultimul 
pod peste Dunăre rămas în picioare. Două puternice deflagraţii au luminat cerul              
şi a început din nou să ardă rafinăria de lângă cartierul Shanghai. Cu greu, incendiul        
a fost  localizat de pompieri. Bombardamentul a făcut patru răniţi şi a fost avariat                 
un cămin pentru handicapaţi.

La 3.00, instalaţiile companiei “Naftagaz”, de la 10 km de oraşul Sombor, între două sate, 
au fost bombardate. La 3.15, o ploaie de bombe a fost lansată în zona mănăstirii 
Gracanica de lângă Priştina, mai multe persoane fiind rănite, iar 10 ucise. Deşi au acuzat 
adesea NATO că distruge intenţionat mănăstirea, aflată în patrimoniul cultural universal, 
sârbii nu s-au dat nici o clipă în lături să-şi ascundă trupele în apropiere. La 4.40,           
au fost anunţate explozii şi la Nis, iar la 5.00, când voiam să ne culcăm,                      
mai multe bubuituri dinspre aeroportul Batajnica ne-au făcut să alergăm din nou            
pe acoperiş. 



La Nis au fost  două raiduri. În timpul primului, s-au auzit  10 explozii în zona industrială  
din nord-vestul oraşului. La 5.40, în timpul celui de-al doilea atac, au fost lansate       
peste 23 de proiectile, lovind atât  obiective militare, cât şi civile. Au fost avariate,     
printre altele, clădirile unei şcoli tehnice, a unei facultăţi, a intreprinderii “Elektrotehna”   
şi autogara. Nord-vest-ul a oraşului a rămas  fără curent electric. În zori, cinci proiectile      
au lovit oraşul Leskovac şi alte trei - instalaţiile petroliere din satul Veliko Gabrovnice,         
din apropiere. 

A fost un adevărat tur de forţă să sintetizez la timp acest bilanţ şi să-l turui,                  
pe nerăsuflate, în corespondenţa mea pentru emisiunea de dimineaţă de la ProTV.         
La 7.29, fără să ştiu dacă visez sau nu, am auzit sirena de încetare a alarmei aeriene.    
Mi-am pus perna în cap şi am decis să mai dorm vreo două ore.

7 aprilie 1999

M-am trezit bine dispus: după-amiaza mergeam la meci. Am plecat  spre centrele de presă. 
Era soare, frumos, dar mă grăbeam să termin ce aveam de lucru, ca să pot sta liniştit     
la meci. În Trg Republike, lângă o terasă, două echipe jucau baschet. Şi-au adus        
două panouri, au improvizat un careu şi jucau, în semn de protest împotriva războiului. 
Sportivii erau de la mai multe echipe din prima ligă iugoslavă. 

La Centrul militar de presă am răsfoit  buletinul pe care îl editau zilnic. Printre alte 
informaţii pe care deja le aflasem, ba chiar cu mai multe amănunte, am văzut                
că Ministerul iugoslav al Muncii a anunţat că, deja, peste 1.800 de persoane                     
- dintre care 500 de copii – au rămas fără adăpost din cauza bombardamentelor. 

Într-un interviu pentru cotidianul bulgar “Monitor”, Zoran Djindjic, preşedintele Partidului 
Democrat, a atras atenţia asupra enormelor deservicii aduse Opoziţiei sârbe                  
de raidurile NATO împotriva Iugoslaviei. Din păcate, fără a fi ascultat de cineva.       
“Acum, este dificil să explicăm oamenilor că Serbia trebuie să facă parte din Europa.     
Este dificil să explicăm că prietenii noştri ne bombardează, ne distrug fabricile, podurile, 
viaţa. NATO este o organizaţie teroristă, al cărui obiectiv este modificarea graniţelor.    
Dacă această intervenţie militară nu ar fi avut loc, 1999 şi 2000 ar fi fost  anii schimbărilor 
democratice în Iugoslavia. Acum, perspectiva este vagă.”

Prin centrul oraşului, în faţa chioşcurilor de ziare, zeci de oameni aşteptau liniştiţi la coadă 
să-şi cumpere ţigări. Peste trei tone de ţigări au fost aduse de la fabrica din Vranje.          
Se vindea doar câte un cartuş de persoană, la alegere, între mărcile “Formula”,         
“Vek”, “Vels” sau “Filter 95”. Era, în acea perioadă, o mare problemă cu ţigările străine. 
Din fericire, nu a durat mult şi bişniţarii au reînceput să aducă “Marlboro” – ţigările mele 
preferate - şi să le vândă la negru, cu 3 DM/pachetul. Şi cu acestea era o problemă, 
deoarece trebuia să le deosebeşti pe cele originale de cele contrafăcute. Într-un final,    
am reuşit să găsim un bar unde aduceau “Marlboro” adevărate şi am scăpat de calvar.



Astăzi, Ghenadii Selezniov s-a întâlnit  cu preşedintele iugoslav Slobodan Milosevic. 
Preşedintele Dumei a declarat, după întâlnire, că este de datoria poporului rus şi a Rusiei 
să ofere sprijin Serbiei. El a vizitat mai multe localităţi unde erau vizibile                       
urmele bombardamentelor şi podurile distruse ale Novi Sadului. “Am văzut  cu ochii mei   
că acestea nu erau obiective militare şi m-am convins că NATO bombardează,             
fără discernământ, obiective civile,” a spus Selezniov. În timpul discuţiilor cu oficialul rus, 
Slobodan Milosevic a acuzat NATO că provoacă o catastrofă umanitară în Kosovo:     
“NATO bombardează Iugoslavia pentru a o ocupa, ceea ce a determinat  o mare parte    
din locuitorii provinciei Kosovo să-şi părăsească locuinţele”.

                         
                                          Refugiaţii albanezi din Kosovo

Cotidianul “Kommersant” a anunţat că războiul din Iugoslavia a costat  deja Rusia             
2 milioane de dolari, prin trimiterea unor nave de război în Marea Adriatică                     
şi prin efectuarea de manevre militare suplimentare. Un purtător de cuvânt al Flotei ruse  
a declarat  că “toate vapoarele din Marea Neagră sunt în stare de alertă şi nu aşteaptă 
decât ordinul comandamentului de la Moscova”, însă preşedintele Boris Elţîn a repetat    
astăzi că “Rusia nu va livra echipamente militare Iugoslaviei şi nici nu se va lăsa antrenată 
în conflictul din Balcani”. Duma, Camera inferioară a Parlamentului rus, dominată de 
opoziţia comunistă şi naţionalistă, votase o rezoluţie prin care se cerea guvernului          
să livreze Iugoslaviei “arme, echipament militar şi piese de schimb”.

Cineva ne-a arătat astăzi, unul din manifestele aruncate din avioanele NATO, pe care scria 
“Take a look to the sky/ Just  before you die/ Is the last time you will” (adică “Mai uită-te  
o dată spre cer/Chiar înainte de a muri/O vei face pentru ultima oară”). Trecând        
peste cinismul mesajului, într-unul din jurnalele de ştiri ale RTS s-a arătat că este, de fapt, 
un citat dintr-o piesă a formaţiei britanice de heavy-metal-rock Iron Maiden.                  
Mi s-a părut atunci o gafă de proporţii a propagandei NATO care, prin acest  citat  sinistru, 
desprins din muzica unei formaţii considerată ca făcând parte din curentul “dark”            
al muzicii rock, nu făcea altceva decât  să confirme portretul unui agresor crud şi sângeros, 
lipsit de orice sentimente umane, pe care propaganda sârbă se străduia să-l contureze.



“Îmi asum din plin responsabilităţile. Este esenţial să nu stăm fără să facem nimic,”         
a declarat secretarul de stat al SUA Madeleine Albright, citată de AFP, ca răspuns la criticile 
unor demnitari americani. Aceştia considerau că Albright  a greşit când a apreciat           
că ameninţarea cu forţa sau primul val de bombardamente vor fi suficiente              
pentru a-l supune pe Slobodan Milosevic.

Bogdan Trifunovic, consilier al Preşedinţiei Iugoslave a declarat astăzi că, urmare             
a acordului Milosevic-Rugova, peste 70.000 de etnici albanezi s-au întors la casele lor. 
Occidentalii nu l-au crezut  şi au spus că, printre ipotezele luate în calcul, se număra        
şi cea potrivit  căreia sârbii îi obliga pe albanezi să se întoarcă acasă, pentru a-i folosi      
ca scuturi umane. Adevărul era undeva la mijloc. Gheorghi, ziaristul rus care a avut voie  
să meargă în Kosovo, ne-a spus că a văzut o astfel de coloană de refugiaţi albanezi                  
care se întorcea acasă. Erau flancaţi de membri ai unităţilor speciale ale Poliţiei sârbe 
care, înainte de a-i îmbrânci în curţi şi a le aminti că aici este casa lor, îi obligau            
să-şi facă semnul Crucii.

                        
                                  Trupele sârbe, în marş prin Kosovo

În jurul orei 11.00, opt proiectile au lovit  cazarma din Pec, fără a provoca victime,   
deoarece lumea era ascunsă în adăposturi sau îşi părăsise casele din apropiere.              
A fost lovit şi satul Belopolje, unde mai multe case au fost avariate.

Potrivit  cotidianului “El Pais”, cei doi jurnalişti ai postului de televiziune particular Telecinco 
din Spania, Jon Sistiaga Escudero şi Bernabe Dominguez Lopez, care au fost arestaţi vineri 
de Poliţia sârbă şi reţinuţi la Priştina, au fost expulzaţi astăzi în Macedonia.

Am hotărât să mergem la meciul Partizan Belgrad - AEK Atena. Am luat  un taxi           
până la stadionul “Partizan”. La intrările pe stadion, poliţiştii ne-au controlat în geantă, 
după ce ne-au întrebat  dacă nu cumva avem vreun pistol. Nu era o glumă.                    
În Iugoslavia, foarte multă lume deţine pistoale cu glonţ. Orice sârb care împlineşte 18 ani 
poate obţine uşor un permis de port-armă, în baza unei cereri, la care adaugă           
două recomandări din partea unor vecini sau a cuiva care îl cunoaşte. Sunt, în schimb, 
interzise pistoalele cu gaz, pe considerentul că există gaze toxice cu efect mortal            
şi, în cazul unei crime, este mult mai uşor să se depisteze pistolul din care s-a tras         
un glonţ, decât cel din care s-a tras cu gaz paralizant. 



Datorită acestei reguli, la care se adaugă proliferarea imensă a armelor de contrabandă,  
în multe baruri, discoteci sau magazine, alături de abţibildele care interziceau accesul     
cu câini sau cu îngheţată în mână, erau lipite şi cele care interziceau accesul persoanelor 
înarmate. Cu toate acestea, nu o dată, scandalurile din cârciumi au degenerat                
în schimburi de focuri sau conturile între diverse persoane au fost reglate cu pistolul.

Am intrat pe stadion după ce meciul începuse şi ne-am cumpărat alune prăjite şi seminţe. 
Era o vreme superbă şi ne-am încălzit la soare, privind meciul. În tribune erau             
cam 15.000 de spectatori, care fluturau steaguri sârbeşti, iugoslave şi greceşti.        
Printre lozincile scrise pe pancarte mi-a atras atenţia una, care îl sfida pe Zeul Războiului: 
“Nu mergem în adăposturi, ci pe stadioane, la meci !” Meciul a fost curat,                      
nu prea spectaculos, prima repriză terminându-se cu scorul de 1-1. În pauză, pe teren     
a intrat o fanfară, urmată de oficialii celor două cluburi. A urmat o scurtă ceremonie,       
în care încasările au fost  donate pentru cei care au de suferit  de pe urma 
bombardamentelor. De asemenea, s-a anunţat  că televiziunea greacă a plătit  – tot         
ca o donaţie – 300.000 de mărci pentru drepturile de transmisie a meciului.

În minutul 16 al celei de-a doua reprize, conform unui scenariu stabilit dinainte,  
spectatorii au năvălit pe teren, purtând drapele imense şi au oprit  partida. Jucătorii        
le-au dăruit  tricourile pe care, în afara însemnelor cluburilor, erau desenate                    
de acum celebrele ţinte. Când am ieşit de pe stadion, am văzut câţiva dintre oficialii greci 
scoţând din plase pachete de ţigări străine şi împărţindu-le microbiştilor                     
care părăseau arena. Ne-am întors de la stadion şi abia am reuşit să-mi mai trag sufletul, 
pentru că a trebuit să transmit despre meci şi la agenţia de presă Mediafax şi la ProFM    
şi la ProTV.

                          
                             Baton Haxhiu, redactor şef la “Koha Ditore”

După ce un oficial NATO anunţase în 29 martie că redactorul şef al ziarului albanez       
din Kosovo “Koha Ditore”, Baton Haxhiu, a fost executat de forţele sârbe, acesta              
a apărut în public, dezminţind informaţia. El a afirmat că a stat ascuns într-o pivniţă, 
vreme de 5 zile, după care a reuşit  să fugă în munţi şi să se refugieze în Macedonia, 
ajungând, în cele din urma, la Londra. “Informaţia privitoare la moartea mea nu era    
chiar de necrezut, de vreme ce mă aflam împreuna cu un avocat, exact în ziua                
în care acesta a fost ucis, în faţa copiilor săi,” a declarat Haxhiu. 



În noaptea trecută, sârbii au închis punctul de frontiera de la Morina, de la graniţa         
cu Albania, a anunţat Andrea Angeli, purtătorul de cuvânt  al OSCE la Tirana.                 
25 de refugiaţi, care au reuşit, totuşi, să treacă graniţa, pentru că nu erau etnici albanezi, 
au spus că, în apropierea frontierei, au observat desfăşurări de trupe. Alţi martori oculari 
au afirmat că sârbii au plantat în zonă mai multe câmpuri de mine. 

La 20.17, sirenele alarmei aeriene sunau din nou la Belgrad. Începea o nouă noapte       
de bombardamente. Ne-am dus, cum făceam de obicei când începea alarma, să scrutăm 
orizontul de pe acoperiş. Ciudat, de undeva, din apropiere, se auzeau muzică şi urale.   
Am coborât şi ne-am dus pe colina Kalemegdan, de unde am văzut o grămadă de lume 
adunată pe podul Brankov, care lega cartierul Novi Beograd de partea veche a capitalei. 

                        
                           Concert pe podul Brankov din Belgrad, aprilie 1999

Nu-mi venea să cred ce vedeam. În timp ce, la orizont, se observau tirurile antiaerienei, 
pe pod, sârbii au adus boxe şi staţii, pe care le-au urcat pe remorca unui camion, au adus 
un grup electrogen şi au pornit ediţia de seară a concertelor de protest               
împotriva atacurilor NATO. Erau cam 2.000 de oameni, cu lumânări în mâini,               
care cântau alături de formaţiile de pe scena improvizată. Am sunat, imediat,                 
la Bucureşti, şi ne-am hotărât să transmit în direct chiar de pe pod, o relatare          
despre ce se întâmpla. Am stat ca pe ace, pentru că jurnalul de ştiri începea abia la 22.30 
(ora Iugoslaviei) şi îmi era teamă că se va termina concertul până atunci. Am avut, totuşi, 
noroc.

Am intrat în direct în dialog cu Lucian Mîndruţă, după ce mă îndepărtasem puţin            
de mijlocul podului, unde avea loc concertul, pentru ca muzica să nu-mi acopere vocea. 
Îmi amintesc că elanul de exaltare al sârbilor mă cuprinsese şi pe mine şi cred               
că se simţea în voce, pentru că Lucian mi-a administrat un duş rece. După ce am povestit 
ce se întâmpla la Belgrad, accentuând asupra curajului vecin cu nebunia al celor             
de pe pod, el m-a întrebat dacă oamenii aceia ştiu că, în acest  timp, în Kosovo, 
compatrioţii lor omoară bărbaţi nevinovaţi şi violează femei. Întrebarea mi s-a părut      
(şi mi se pare şi acum) ca nuca în perete, aşa că replica mi-a venit imediat pe buze.        



I-am explicat că oamenii aceştia au venit  spontan, din dorinţa sinceră de a-şi apăra podul 
cu preţul vieţii, că ştiu foarte bine ce se petrece în Kosovo, iar restul e propagandă.       
Că sârbii nu bagă în seamă nici propaganda NATO, care spune că militarii sârbi                
îi masacrează pe albanezi, nici propaganda iugoslavă, care vorbeşte de teroriştii             
şi separatiştii albanezi. Pur şi simplu, întrebarea lui mi s-a părut  din alt film şi realizam   
cât de puţin înţeleg cei din ţară din ceea ce se întâmpla la Belgrad. Mile Cărpenişan,    
care auzise ce spuneam în direct, m-a întrebat  cine era în studio la Bucureşti. Nu vreţi    
să ştiţi ce a fost la gura lui, când a aflat…

Reprezentantul UCK în Franţa, Yll Selaj, a declarat agenţiei AFP că primii 15 voluntari 
înrolaţi în UCK au plecat de la Paris către Albania. “Alţi 200 de voluntari au părăsit deja 
Franţa, din proprie iniţiativă, fără a fi îndrumaţi de noi.”  

Am plecat îngândurat de pe pod şi mă simţeam vinovat. M-am hotărât să încerc să redau 
cât mai mult din atmosfera din Iugoslavia în transmisiile mele, fără a deveni subiectiv.      
A fost unul din momentele în care am simţit  cel mai acut  absurditatea războiului             
şi dificultatea de a o reda în cuvinte. Cred că tonul replicii mele a fost cam tăios,      
pentru că, a doua zi, frământat şi el de cuvintele mele, Lucian Mîndruţă m-a sunat,        
ca să mă facă să pricep că nu s-a lăsat, nici el, influenţat  de propaganda NATO,            
dar ce se întâmpla la Belgrad era greu de înţeles şi a avut, pe moment, impresia            
că ţin partea sârbilor şi a simţit nevoia să echilibreze cumva sentimentele pe care           
le declanşa relatarea mea. Continui să cred şi acum că nu a fost cea mai inspirată 
întrebare pe care mi-o putea pune şi că oamenii nu pot fi zugrăviţi doar în alb şi negru. 

“Suntem pe cale de a căuta alte întăriri ale forţei aeriene cu avioane de recunoaştere      
şi de atac la sol, precum şi cu alte mijloace,” a declarat astăzi generalul american    
Wesley Clark, comandantul suprem al Forţelor Aliate în Europa, citat de AFP. Purtătorii    
de cuvânt ai Pentagonului şi NATO au refuzat să confirme doborârea de către sârbi          
a unui avion-spion, spunând că “politica noastră nu este de a discuta probleme care 
privesc spionajul”. Avionul spion de tip “Hunter” poate să zboare la 5.000 de metri 
altitudine şi să transmită imagini prin satelit staţiilor de la sol şi avioanelor AWACS       
care conduc piloţii NATO către ţintele lor. Este echipat cu două motoare, măsoară 7 metri 
lungime şi 10 metri în deschiderea aripilor. Are o rază de acţiune de 125 de km               
şi o autonomie de zbor de 8 ore, ziua sau noaptea. Săptămâna trecută, americanii         
au deplasat 8 avioane de acest tip în Albania.

Când ajunsesem pe strada hotelului nostru, comentând, încă uimiţi, cele văzute, am auzit 
pe deasupra capetelor noastre un şuierat puternic, urmat, la câteva secunde, de încă unul. 
Acelaşi sunet al unui imens cauciuc de tractor care s-a desumflat brusc. Am înlemnit, 
ascultând speriaţi. “Nu sta pe trotuar !” şi-a amintit Mile, după care au urmat bubuiturile. 
Am sărit în mijlocul drumului, în timp ce geamurile de la clădirile din jur                      
încă mai zdrăngăneau. “Asta a fost foarte aproape !” a spus Nelu, directorul hotelului 
nostru, când am intrat pe uşă. Am urcat repede pe acoperiş. Dinspre centrul oraşului     
se ridica o dâră de fum albicios. Era ora 23.30. “Ce proşti sunt !” a exclamat, din nou, 
Nelu. “Asta este fostul General Stab ! Haideţi până acolo.”



Am coborât şi în hol ne-am întâlnit  cu un tip ce părea prieten cu Nelu. Înalt, cu o faţă 
osoasă, părul des şi grizonat şi mustaţă stufoasă, avea mutra tipică a unui sârb.            
Mi l-a prezentat şi mie: “Dragan, un scriitor de la noi.” Mile îl cunoscuse mai devreme, 
când a stat cu ei la masă. Ne-am înghesuit toţi patru în Renault-ul lui Nelu. Pe drum,             
l-am auzit  întrebându-l cu voce scăzută pe Nelu: “Ce-i cu ăsta ? E de-al nostru ?”        
Nelu a dat, afirmativ, din cap: “Nu e sârb, e român, dar e ca şi de-al nostru.”

Am trecut pe lângă gara principală a Belgradului şi am luat-o pe bulevardul Nemanjina.  
Nu departe de colţ, la numărul 9, era clădirea lovită. Când am ajuns noi, dinăuntru  
tocmai ieşea un grup de jurnalişti străini, cu camere video şi aparate de fotografiat de gât, 
vociferând uşor nemulţumiţi. Militarii sârbi care îi conduceau s-au răstit la ei şi i-au adus 
lângă noi, dincolo de un cordon de soldaţi. Ne-am învârtit, călcând pe cioburi,                
să ne dăm seama ce s-a întâmplat, pentru că, în afară de geamurile sparte,               
nimic nu indica vreo explozie.

Clădirea de pe Nemanjina 9 era înaltă, paralelipipedică şi se afla lângă cea                      
a Guvernului Serbiei, oarecum în prelungirea acesteia. La nici 100 de metri era Spitalul   
de boli cardio-vasculare “Sf.Sava”, iar peste drum se aflau o biserică, hotelul “Beograd”    
şi multe clădiri vechi, cu apartamente. La geamuri, oamenii comentau, înjurând 
nemulţumiţi. Se pare că rachetele pe care le auzisem trecând peste capetele noastre   
erau celebrele “Tomahawk”. Odată lansate, de la mare distanţă, zboară la joasă altitudine, 
paralel cu solul. Ajunse în apropierea ţintei, se ridică brusc spre cer, de parcă şi-ar lua 
avânt înaintea loviturii, după care coboară, la fel de brusc, lovind-o. În funcţie de modul 
cum sunt  programate, pot exploda imediat sau cu întârziere, după ce străbat             
două-trei planşee, şi fac ravagii.

                          
                                   Cladirea de pe Nemanjina 9 din Belgrad

De aceea, oricât  am dat ture în jurul clădirii de pe Nemanjina 9, aceasta părea neatinsă. 
Colegii noştri care au ajuns mai devreme şi au fost  duşi în interior să filmeze                
ne-au povestit că proiectilele au izbit  acoperişul şi doar unul a explodat, chiar                 
în casa scărilor, însă nu avea încărcătură incendiară, aşa că focul izbucnit                        
a fost  stins rapid. Poliţiştii sârbi au venit şi ne-au cerut să ne îndepărtam,                
pentru că veniseră geniştii care intenţionau să dezamorseze racheta neexplodată. 



Ne-am adunat  lângă maşina lui Nelu şi am plecat înapoi la hotel. Pe drum, Dragan        
ne-a explicat că imobilul de pe Nemanjina 9 a fost, cândva, sediul General Stab        
(Statul Major General al Armatei Iugoslave). Acesta a fost  mutat în două clădiri noi, 
construite pe bulevardul Knez Milosa, peste drum de sediul Guvernului sârb,                  
iar imobilul a rămas în administrarea Executivului, care l-a repartizat Ministerului Justiţiei. 
Adăpostea birourile personalului din minister. Toată lumea era convinsă că americanii     
erau atât de proşti, încât  s-au ghidat după vreo hartă veche, închipuindu-şi                   
că au dat lovitura şi au făcut praf Statul Major General. 

Când am ajuns la hotel, am aflat că, la aceeaşi oră, 23.30, a fost lovit  şi oraşul Pancevo, 
însă nu am auzit  bubuiturile. La televizor s-a anunţat că, la Priştina, bombardamentul    
din noaptea aceasta a rănit  mai multe persoane şi că artileria antiaeriană ar fi doborât   
un avion-spion fără pilot de tip Hunter. După care am avut  parte de o porţie de râs:     
RTS anunţase că 1.500 de militari germani, aflaţi în tabăra NATO de la Petrovac 
(Macedonia), şi-ar fi lepădat armele şi ar fi dezertat, fugind în Grecia. Revenind              
în registrul ştirilor serioase, cotidianul grec “Athinaiki” pretindea că, până astăzi,        
NATO ar fi pierdut 32 de avioane şi 88 de soldaţi. S-a vehiculat  intens informaţia            
că la Belgrad va sosi Spiros Kiprianou, care va discuta cu Milosevic eliberarea              
celor trei militari americani capturaţi de sârbi la graniţa cu Macedonia. Şi că, pe timpul   
vizitei sale de 24 de ore, bombardamentele vor fi întrerupte.

Rusia a suspendat programele de cooperare bilaterală cu Canada, ca răspuns                 
la participarea acestei ţări la atacurile NATO asupra Iugoslaviei, a anunţat Gill Hewkins, 
purtător de cuvânt al Ministerului canadian al Apărării. Rusia a repatriat toţi studenţii 
militari ruşi care participau la programe de pregătire în Canada, a rechemat 11 din ofiţerii 
săi aflaţi la un curs de 6 luni pentru a învăţa franceza şi engleza şi a anulat alte 3 misiuni 
de studii pentru ofiţeri.

Cu zece minute înainte de ora 1.00, şase proiectile au lovit, unul după altul, centrul   
oraşului Cuprija. Din primele informaţii, am aflat  că nu există victime, deşi pagubele    
sunt foarte mari. Au fost distruse o sală de sport, câteva magazine şi centrala                
de distribuire a curentului electric. Pompierii se luptau să stingă incendiile izbucnite         
în cele şase locuri.

La 4.20, oraşele Cacak şi Lucani (combinatul chimic “Milan Blagojev”) au fost, din nou, 
ţintele avioanelor NATO, peste 50 de case fiind afectate de suflul exploziilor.         
Staţiunea Tornik, folosită ca tabără de ski pentru copii, compusă din vreo 30 de cabane,   
a fost făcută scrum. Se pare că sârbii au folosit-o drept tabără provizorie pentru soldaţi   
şi au fost, din nou, descoperiţi prin satelit. Pe la 5.20, Belgradul a fost survolat  de avioane, 
care nu au lansat, însă, nici o bombă. Am aflat asta mai târziu, pentru că dormeam deja. 
La 7.30 s-a ridicat şi alarma aeriană, cu puţin înainte de a intra în direct la emisiunea     
de dimineaţă de la ProTV. 
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Astăzi n-am mai trecut pe la Centrul militar de presă. Deja mă plictiseau cu comunicatele 
lor care nu conţineau informaţiile esenţiale şi cu importanţa pe care şi-o dădeau        
când organizau câte o conferinţă de presă din care nu rămâneai cu nimic.

La Media Center am aflat  că un grup de 100 de voluntari bulgari vor veni,                      
în această săptămână, să lupte alături de sârbi. Ivan Dionisiev, liderul Legiunii bulgare 
auto-intitulată “Vasili Levski”, a declarat că 342 de persoane s-au înscris pe listele           
de voluntari, însă, mai întâi, trebuie să parcurgă o perioadă de 15 zile de antrenament. 
Candidaţii trebuiau să fie sănătoşi, să nu aibă cazier şi să prezinte recomandări             
de la ofiţerii sub comanda cărora şi-au satisfăcut stagiul militar. Dionisiev pretindea       
că, dacă trupele NATO se vor desfăşura în Iugoslavia, voluntarii bulgari vor lupta            
în linia întâi, alături de sârbi, în batalioane de 500 de oameni comandate de ofiţeri bulgari, 
în colaborare cu cei iugoslavi, care vor coordona operaţiunile.

Ivica Mihajilovic, secretar pentru Kosovo şi Metohia la Ministerul Informaţiilor, a declarat  
că ieri, 10 civili şi-au pierdut viata la Priştina, din cauza bombardamentului. Tot el            
a afirmat că, în ultimele 24 de ore, la casele lor din capitala provinciei Kosovo, s-au întors 
cam 30.000 de albanezi.

                           
                           Distrugeri provocate de bombardamente la Pristina

NATO are în vedere să iniţieze o operaţiune desfăşurată “mai aproape de sol”, a afirmat 
astăzi Javier Solana, citat de AFP. “Acţiunea va fi îndreptată strict împotriva obiectivelor 
militare şi nu va face victime în rândurile civililor,” a precizat Solana. Pe de altă parte, 
James Rubin, purtător de cuvânt al Departamentului de Stat al SUA, a declarat că   
acordul de la Rambouillet este depăşit. “Principiile acestuia nu sunt depăşite, pentru că 
aceste principii sunt  desfăşurarea în Kosovo a unei forţe de pace internaţionale,  
retragerea forţelor sârbe şi autodeterminarea poporului din provincie.” 

După-amiaza, pe aeroportul belgrădean Surcin a aterizat preşedintele Parlamentului      
din Cipru, Spyros Kiprianou. Ieri, Dimitris Reppas, purtătorul de cuvânt al Guvernului elen, 
anunţase că Milosevic i-a promis lui Kiprianou că îi va preda pe cei 3 militari americani 
capturaţi la începutul lunii. NATO a salutat gestul sârbilor, însă Jamie Shea a declarat,   
sec, apropo de ideea suspendării, în schimb, a bombardamentelor: “Nu se pune problema 
unui târg. Misiunea continuă.” 



Sosirea lui Kiprianou nu a fost deloc mediatizată, semn că sârbii nu erau foarte hotărâţi  
să le dea drumul celor trei prizonieri. Ba mai mult, Ivica Dacic, purtătorul de cuvânt            
al Partidului Socialist  din Serbia (SPS, condus de Milosevic), s-a arătat foarte surprins      
de zvonurile eventualei eliberări. Spre seară, Spyros Kiprianou avea să declare că         
“nu a reuşit să obţină nici un rezultat  concret”. De altfel, chiar înainte de sosirea la Belgrad 
a oficialului cipriot, vicepremierul sârb Vojislav Seselj afirmase răspicat: “America        
duce un război nedeclarat împotriva Iugoslaviei şi este exclusă eliberarea americanilor 
capturaţi pe teritoriul iugoslav”.

Ministrul israelian al Afacerilor Externe, Ariel Sharon, a lăsat să se înţeleagă că ar fi purtat, 
în secret, negocieri pentru eliberarea celor trei militari americani capturaţi de sârbi. 
Televiziunea israeliană a anunţat că Sharon ar fi trimis un emisar la Moscova şi a discutat 
de mai multe ori cu Igor Ivanov această problemă. De parcă, dacă ar fi avut vreo influenţă 
asupra sârbilor, ruşii nu ar fi încercat chiar ei să se împăuneze cu acest succes.

Astăzi, Slobodan Milosevic s-a întâlnit la Belgrad cu preşedintele Partidului Muncitoresc 
Ungar, Gyula Thurmer, căruia i-a spus că atacurile NATO împotriva Iugoslaviei      
afectează întreaga ţară, inclusiv provincia Vojvodina, unde trăieşte o numeroasă 
comunitate maghiară (peste 350.000 de persoane). “Dacă Ungaria ar accepta să devină     
un instrument al NATO, care este o alianţă fascistă, în acţiunile acesteia              
împotriva Iugoslaviei, ar comite cea mai tragică eroare,” a avertizat Milosevic.

Riscul unui conflict direct  între Serbia şi una din ţările vecine este serios luat                   
în considerare de Albania. Fostul preşedinte albanez Sali Berisha, în prezent lider             
al Opoziţiei, a declarat astăzi că “Albania nu poate cere francezilor, englezilor                
sau americanilor să rişte viaţa militarilor lor, fără a accepta ea însăşi anumite riscuri”.

Din ţară am aflat că Mihai Răzvan Ungureanu, secretar de stat în Ministerul român          
al Afacerilor Externe, a dezminţit zvonurile vehiculate prin presă, conform cărora 
autorităţile iugoslave îi încorporează în toiul nopţii pe etnicii români din Valea Timocului 
într-o mişcare specială. Adevărul este că am vorbit  de multe ori cu românii                   
din Banatul sârbesc, la telefon sau faţă în faţă. Dincolo de amărăciunea şi disperarea 
provocată de bombardamentele NATO, dincolo de supărarea că Guvernul român se pune 
la dispoziţia NATO şi îi face să plece, ruşinaţi, capul, în faţa privirilor pline de reproş      
ale vecinilor sârbi, etnicii români ne-au mărturisit  că încearcă, cu orice preţ, să-şi ferească 
băieţii care au împlinit 18 ani din calea militarilor care veneau cu ordine de încorporare.  
Şi, de multe ori, tinerii români fugeau, împreună cu cei sârbi, să se ascundă în păduri    
sau chiar în România, trecând ilegal frontiera.

Conform Mediafax, Crucea Roşie Română a trimis, în această dimineaţă, primul transport 
cu ajutoare umanitare pentru refugiaţii din Iugoslavia. Valoarea totală a transportului,  
care este compus din alimente de bază, pături, articole de igienă şi sanitare, ouă roşii     
şi cozonaci, se ridică la 210 milioane de lei. 



Cuvintele unui general francez, care a ameninţat că NATO va distruge reţeaua de relee   
de televiziune a sârbilor, au stârnit mare indignare în Iugoslavia. La acestea s-au adăugat 
afirmaţiile comandorului britanic David Wilby: “Posturile de radio şi televiziune sârbeşti 
sunt un instrument de propagandă şi opresiune. Slobodan Milosevic a transmis,             
pe calea undelor, numai ură şi minciuni. Acestea devin, aşadar, o ţintă legitimă               
în campania aeriană a NATO.” M-a înfiorat cinismul acestor declaraţii, date de nişte oameni 
care şi-au dedicat viaţa războiului. Cine le conferea lor autoritatea morală de a hotărî   
cine spune adevărul şi cine răspândeşte ură şi minciuni? Fiind în mijlocul evenimentelor, 
am avut şi urma să mai am, de atâtea ori, ocazia să aud minciuni ordinare                
spuse de aceiaşi lupi moralişti. Nu ştiu dacă reacţia mea era dictată de faptul că eram,    
la rândul meu, jurnalist, însă m-am convins definitiv cât de lejer îşi pot oamenii justifica 
acţiunile cele mai murdare, fluturând stindardul unor idei extraordinar de frumoase         
şi generoase.

În jurnalul RTS au fost prezentate mai multe ştiri despre modul în care mass-media 
occidentală manipulează opinia publică. Printre ele, am revăzut şi un reportaj          
montat  grosolan de CNN, în care se vorbea de bieţii refugiaţi albanezi care fug din Kosovo, 
iar în imagini se vedeau oameni amărâţi mergând prin zăpadă. Însă în ziua în care         
se pretindea că a fost realizat reportajul, în zona respectivă nu mai exista zăpadă           
de mai bine de o lună. 

În comentariul lor, crainicii sârbi au spus că ameninţările dovedesc slăbiciunea NATO,   
care nu îi pot învinge pe sârbi, nici în confruntarea militară, nici în cea mediatică.            
Şi au adăugat că sunt mândri de profesionalismul lor, care îi determină pe occidentali      
să recurgă la astfel de ameninţări şi că nu le puteau face un compliment mai mare.      
Mai mult, au anunţat că sunt dispuşi să ofere, zilnic, un spaţiu de emisie de 6 ore          
pe frecvenţele lor, oricărei televiziuni occidentale. “Nouă ne este suficient, în schimb,        
6 minute pe canalele televiziunilor din ţările voastre şi, în câteva zile, întreaga lume        
va cunoaşte adevărul despre agresiunea NATO asupra Iugoslaviei,” a spus crainicul sârb.

              
                  Distrugeri provocate la Pristina de bombardamentele NATO



Secretarul general al NATO, Javier Solana, a declarat în această seară că Alianţa            
nu a cooperat cu UCK şi nici nu intenţionează să-i înarmeze pe luptătorii albanezi.    
Totuşi, în interviul acordat postului francez de televiziune France 3, Solana nu a exclus 
posibilitatea ca unele ţări membre NATO să poată furniza arme militanţilor              
acestei mişcări secesioniste. 

Jurnaliştii de la unele posturi franceze de radio, care au ajuns în provincie cu ajutorul  
unor membri UCK, au afirmat că Armata de Eliberare din Kosovo ajută NATO                  
la distrugerea anumitor obiective iugoslave. Un “comandant” UCK a declarat         
trimişilor speciali ai France-Info, Europe-1 şi RTL că luptătorii albanezi sunt în permanentă 
legătură cu NATO şi indică militarilor aliaţi obiectivele a căror distrugere este                
cea mai eficientă pentru paralizarea forţelor sârbe. Ministrul francez al Apărării,          
Alain Richard a recunoscut că UCK furnizează informaţii Alianţei Nord-Atlantice,           
însă responsabilitatea alegerii ţintelor şi operaţiunilor revine Comandamentului              
de la Bruxelles.

Începând cu ora 19.00, pe podul Brankov s-au adunat din nou câteva sute de oameni,     
la concert. Iniţiativa este sprijinită de autorităţi. Circulaţia maşinilor era închisă pe unul  
din sensuri. În mijlocul podului era oprit un camion-scenă, cu boxe şi instrumente 
muzicale, înconjurat de oameni cu steaguri, flori şi pancarte în mâini. Au cântat      
formaţii cunoscute: Moby Dick, Galija şi Zana. Toată lumea purta în piept celebrele ţinte. 
Din când în când, un imens drapel iugoslav era plimbat pe braţe, dintr-o parte în cealaltă  
a mulţimii. Ne-am plimbat mult  printre ei, realizând cât de frumoşi erau, în efortul lor 
disperat şi inutil de a-şi apăra podul. Din când în când, pe râul Sava trecea câte o canoe 
cu făclii, iar vâslaşul se saluta cu cei de pe pod. Când să plecăm, la capătul podului          
a apărut o limuzina luxoasă, din care a coborât  Vojislav Seselj, preşedintele Partidului 
Radical din Serbia. Înalt, burtos, având sacoul umflat la piept, sub braţul stâng,             
de un pistol şi însoţit  de un impozant body-guard, a început să se plimbe printre oamenii 
adunaţi la concert. Şi-a atins repede scopul pentru care venise. În câteva clipe, era asaltat 
de reporterii televiziunilor, cărora le explica despre eroismul poporului sârb. Ne-am grăbit  
să plecăm, să rămânem în minte doar cu amintirea celor ce au venit pe pod              
dintr-un imbold lăuntric, nu din ordin de la partid.

                      

                         
                               Sârbii veniţi la protestul de pe podul Brankov



La aceeaşi oră, pe podul peste Dunăre dinspre Pancevo, alţi 2.000 de sârbi au venit        
la un marş al tăcerii, în speranţa că cineva o să respecte gestul lor şi va anula    
eventualul ordin de a-l distruge. Exemplul a fost urmat  şi de locuitorii din Novi Sad,      
care au alcătuit un lanţ uman pe singurul pod peste Dunăre rămas în picioare în oraş. 

De la ziariştii care încă se mai află în Kosovo, am aflat că, în cimitirul ortodox din Priştina, 
zeci de cruci şi monumente funerare au fost distruse de bombardamente, iar oseminte    
şi fragmente de cadavre sunt împrăştiate peste tot. Locuitorii din oraş au rămas 
consternaţi în fata craterelor, unele având 6 metri adâncime şi 30 de metri diametru. 
Singura lor reacţie, consemnată chiar şi de jurnaliştii străini, a fost: “Este o barbarie,       
o lucrare a Satanei !” 

NATO a dezminţit că ar fi provocat pagubele prezentate de sârbi jurnaliştilor străini, 
pretinzând că a atins doar două obiective din centrul oraşului Priştina. “Celelalte stricăciuni 
au fost provocate de sârbi,” a afirmat amiralul Thomas Wilson, citat de AFP. El a spus      
că majoritatea ţintelor NATO se aflau la periferia capitalei provinciei Kosovo,         
singurele obiective din zona urbană fiind centrala telefonică şi cartierul general al Poliţiei. 
Wilson a mai adăugat că principalele rafinării ale Iugoslaviei, de la Pancevo şi Novi Sad,  
au devenit inutilizabile, în urma ultimelor raiduri aeriene. “Capacităţile de rafinare au fost 
reduse cu 60 %, iar rezervele militare şi strategice de benzină - cu peste 20 %, însă NATO 
va continua să atace rafinăriile, conductele de petrol, şlepurile şi podurile, în încercarea   
de a paraliza forţele sârbe.”

La RTS, am văzut două reportaje de război. Primul arăta avionul-spion de tip Hunter 
doborât aseară, iar cel care îl nimerise povestea cât de simplu a fost. Omul spunea         
că avionul zbura cam la 5.000 de metri şi, înainte de a-l doborî, i-a văzut  reflexia pe radar. 
Celalalt reportaj, la fel de interesant, deşi era evident propagandistic, îi arăta                 
pe comandanţii Corpului III al Armatei Iugoslave vizitând trupele dislocate în Kosovo.

Astăzi, alarma aeriană a sunat mai târziu decât de obicei, abia la 22.15. În ultima vreme, 
ne obişnuisem să o auzim pe la 20.00, pe când ne sorbeam cafeaua în barul hotelului. 
Imediat după alarmă, am auzit câteva bubuituri dinspre cartierul Rakovica, unde se afla   
o carieră de calcar, folosită, se pare, de Armata iugoslavă pentru a-şi adăposti efectivele                
şi tehnica militară.

“Forţele sârbe par să fi început adunarea refugiaţilor care aşteaptă să părăsească ţara,   
ca să îi forţeze să rămână şi au închis mai multe puncte de trecere a frontierei              
din provincia Kosovo,” a declarat pentru AFP Clare Short, ministrul britanic               
pentru Dezvoltare Internaţională. “Nu ştim dacă aceşti refugiaţi sunt  readuşi la casele lor 
sau altundeva în Kosovo.” Short a avertizat că preşedintele Slobodan Milosevic               
va fi considerat în întregime responsabil pentru orice abuz împotriva etnicilor albanezi  
care se află la discreţia trupelor militare şi paramilitare sârbe. 
                



Al doilea raid asupra Belgradului a început la 0.30, când avioanele au lansat  rachete 
asupra cartierului Zvezdara şi, din nou, în Rakovica. La aceeaşi oră, era bombardat         
şi Novi Sad-ul. De obicei, având în vedere distanţa mică dintre cele două oraşe          
(vreo 80 de km), când unul dintre ele era atacat, la scurtă vreme venea şi rândul celuilalt. 
În noaptea asta, cerul era roşu şi înspre Pancevo, semn al unui incendiu în zona rafinăriei.

                             
                                    Incendiu la rafinaria din Pancevo

Se pare că NATO a lansat un atac serios asupra întregii Iugoslavii. La ora 0.50,                    
au fost provocate mari distrugeri în satul Pricevic, de lângă Valjevo. La 1.00,            
uzinele “Zastava” din Kragujevac au fost  cuprinse de flăcări. Tot  atunci, avea loc              
o mare explozie, urmata de un violent incendiu, la depozitele “Jugopetrol” din Smederevo. 
Pentru a stinge flăcările au fost trimise şi echipele de pompieri din Belgrad,                   
iar primele informaţii indicau pagube foarte mari. În Muntenegru, lângă Jagodina,            
a fost  bombardat releul de televiziune de pe muntele Crni Vrh. La 1.20, într-un                
al doilea raid, avioanele NATO au mai lansat 5 rachete asupra uzinelor din Kragujevac. 
Abia pe la ora 5.00, pompierii au reuşit să localizeze incendiile izbucnite aici.

                        
                                              Incendiul de la Smederevo

La radio s-a anunţat că, ieri după-amiază, o echipă a postului de televiziune german ZDF, 
care fusese arestată miercuri seara, deoarece filma într-o zona interzisă, a fost eliberată. 
Noi suntem sub o strictă supraveghere aici, la hotel. Noroc că Mile este sârb, iar eu      
ştiu binişor să vorbesc sârbeşte, aşa că suntem consideraţi prieteni. Azi-dimineaţă,        
un tânăr pletos, îmbrăcat  în costum de blugi, i-a băgat lui Mile sub nas o legitimaţie       



de la Securitate şi l-a întrebat despre mine. Mile i-a spus să nu-şi facă griji, pentru că  
sunt “de-al lor”. Se pare că l-a crezut, pentru că nu s-a mai legat de noi.                    
Doar în seara asta, ne-a sunat  să ne spună că o echipă a unei televiziuni din România      
a fost prinsă filmând între Vîrşeţ şi Belgrad şi ne-a întrebat dacă sunt dintre cei cazaţi     
la hotel “Toplice”. Nu erau şi l-am rugat să afle cum îi cheamă şi de la ce televiziune sunt. 
N-a mai sunat, dar ne-a transmis că au fost expulzaţi rapid. 

Un sondaj de opinie realizat de „Washington Post” şi ABC arată că 58 % dintre americani 
se pronunţă în favoarea unei intervenţii terestre în Iugoslavia, ca urmare a degradării 
situaţiei umanitare. Cu toate acestea, aproape 50 de procente dintre cei chestionaţi       
nu doresc ca în conflict să-şi piardă viaţa soldaţi americani. În Franţa, 53 %                 
din persoanele ce au răspuns unui sondaj realizat de institutul IPSOP pentru revista       
“Le Point” nu au încredere în informaţiile furnizate de NATO despre conflictul din Kosovo, 
însă peste 60 % aprobă atitudinea preşedintelui şi premierului francezi. Două treimi      
din alegătorii britanici îl susţin pe Tony Blair, care a devenit, în urma războiului              
din Iugoslavia, unul din cei mai populari premieri din Marea Britanie de după cel           
de-al Doilea Război Mondial. 

Sirenele de încetare a alarmei aeriene, de la ora 7.25, le-am auzit  în somn, după ce       
îmi transmisesem corespondenţa pentru emisiunea de dimineaţă. Am început                 
să mă enervez, pentru că relatările mele riscau să devină stereotipe. Raiduri aeriene, 
bombe, incendii, morţi, răniţi, distrugeri. În fiecare zi la fel. Se schimba doar oraşul      
sau numărul victimelor. Cu toata îngrijorarea produsă de un război la graniţele noastre,  
nu era greu să-mi imaginez că lumea se va plictisi de atâtea înşiruiri de nenorociri           
şi îmi băteam capul ce să aduc nou, în fiecare transmisie, pentru a menţine interesul 
telespectatorilor faţă de drama vecinilor noştri.
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M-am trezit cu gândul la noaptea care trecuse. Într-un buletin de ştiri de la TV se spunea 
că sârbii l-au dus pe Spyros Kiprianou la Aleksinac şi Cuprija, pentru a vedea cu ochii lui 
ravagiile provocate de bombardamentele NATO. Aşa făceau cu toţi oficialii străini         
care au vizitat Iugoslavia în timpul războiului. Şi care aveau ce vedea, pentru că       
puţine imagini erau mai dramatice decât o femeie cu faţa scăldată în lacrimi,                  
în faţa dărâmăturilor fostei sale case, printre care se jucau de-a războiul câţiva copii.    
RTS a precizat că, în timpul raidurilor aeriene asupra uzinelor “Zastava” de la Kragujevac, 
au fost răniţi 124 de oameni. 

După cum anunţase directorul Milan Beko cu o săptămână în urmă, muncitorii               
de la fabrica de automobile hotărâseră să lucreze non-stop, în trei schimburi, sperând        
că NATO nu va ataca halele. Oboseala şi instinctul de conservare sau - poate -       
ordinele autorităţilor i-a trimis, totuşi, acasă. Aseară, când primele bombe au început     
să lovească fabrica, oamenii au alergat într-un suflet, pentru a face un lanţ uman            
în jurul acesteia. De aici şi numărul mare al răniţilor. Slavica Djukic-Dejanovic,       
directorul spitalului din Kragujevac, a declarat că au fost acordate îngrijiri medicale   
pentru 70 de muncitori răniţi în timpul bombardamentului, alţi 15 fiind internaţi              
în stare gravă. În semn de protest, muncitorii de la “Zastava” au organizat astăzi           
un miting de proporţii printre halele bombardate.



                         
                              Uzinele “Zastava”, după bombardament

Purtătorul de cuvânt al NATO, Jamie Shea a dezminţit informaţiile publicate                   
de cotidianul britanic “Daily Telegraph”, potrivit  cărora Franţa nu ar avea acces                
la anumite documente secrete privitoare la criza din Kosovo. Corespondentul                 
din Washington al ziarului citase surse diplomatice neidentificate, care i-au spus             
că această situaţie s-ar datora suspiciunilor că ar exista o axă militară “Paris-Belgrad”. 
Alimentate de arestarea, în 1998, a unui comandant francez de la cartierul general        
din Bruxelles, acuzat că a transmis sârbilor planurile NATO referitor la Kosovo.               
Tot un ofiţer francez fusese acuzat că a dezvăluit  planul de capturare a lui Radovan 
Karadjic, liderul sârbilor bosniaci, căutat pentru crime de război.

La Media Center, am aflat că distrugerea podurilor peste Dunăre a adus Iugoslaviei 
pagube de peste 10 miliarde de dinari. Cifra – echivalentul a 1 miliard de mărci germane – 
mi s-a părut exagerată. Totuşi, nu am putut să nu-mi notez îngrijorarea sârbilor           
faţă de pericolul unei catastrofe ecologice pe Dunăre, din cauza reziduurilor de carburanţi 
care s-au scurs în apele fluviului, în urma bombardării rafinăriei de la Novi Sad                
şi a depozitelor de la Smederevo.

Poliţia a anunţat astăzi că doi indivizi din conducerea Comandamentului Apărării civile   
din Novi Sad şi şeful unei benzinării au fost arestaţi, deoarece au falsificat bonuri           
de benzină. În acest fel, au reuşit  să obţină ilegal peste 300 de litri de carburanţi.      
Criza de combustibil se simte la tot pasul şi autorităţile fac mari eforturi                   
pentru a menţine funcţionale unele servicii publice.

După ce s-a întors de la Belgrad, Ghenadii Selezniov a declarat ca Boris Elţîn ar fi ordonat 
direcţionarea rachetelor ruseşti către ţările care se află în război cu Iugoslavia. 
Preşedintele rus a dezminţit afirmaţiile, însă, pentru prima oară, a ameninţat Occidentul 
cu implicarea Rusiei în criza din Kosovo: “Statele Unite vor, pur şi simplu, să invadeze 
Iugoslavia, să facă din ea un protectorat. Noi nu putem admite aşa ceva. Am spus NATO, 
americanilor, germanilor: nu ne împingeţi către o acţiune militară. În caz contrar,            
va avea loc cu siguranţă un război european şi, poate, mondial, ceea ce e inadmisibil. 
Deocamdată, noi suntem împotriva livrărilor de arme, chiar dacă iugoslavii sunt puţin 
nemulţumiţi că îi refuzăm.”



Potrivit  unui raport al NATO către ţările sale membre, citat de cotidianul german “Bild”, 
500 de etnici albanezi ar fi fost duşi în 2 aprilie într-o tabără de lângă localitatea Karajiane 
şi folosiţi drept scuturi umane în faţa tunurilor artileriei sârbe. “Albanezii şi-au petrecut 
noaptea în ploaie, cu armele sârbilor îndreptate spre ei,” se spune în raportul bazat         
pe mărturiile celor care au fost  acolo. “Dimineaţa, au instalat tunurile şi mortierele          
în tabără, la numai 7 metri de civilii albanezi şi au deschis focul asupra unui sat           
unde se baricadaseră rebelii UCK.”

Suntem în Vinerea Mare. Oamenii se pregătesc de Sfintele Paşti şi sunt hotărâţi             
să meargă la slujba de Înviere, în ciuda refuzului conducerii NATO de a suspenda 
temporar raidurile aeriene. De altfel, această decizie a cântărit greu în defavoarea 
Occidentului, mai ales că autorităţile iugoslave au avut grija să aducă aminte oamenilor 
că, în timpul Războiului din Golf, irakienii nu au fost bombardaţi în timpul Ramadanului. 

                  

             
                          Incendiu la Kragujevac, după bombardament

Am aflat că, azi dimineaţă, în regiunea Tropoja, de la frontiera dintre Albania şi Iugoslavia, 
un grup numeros de luptători UCK au atacat militarii sârbi, încercând să intre în Kosovo. 
Atacul a fost  susţinut cu tiruri de artilerie, însă sârbii s-au regrupat  rapid şi au reuşit      
să-i respingă. Luptele au durat  mai bine de o oră şi s-au dat în zona muntoasă          
dintre satele Pades şi Kamenica. Uitându-mă pe Euronews, l-am văzut pe ministrul 
albanez de Externe, Paskal Milo, afirmând că “ţara noastră a devenit  o bază strategică 
pentru operaţiunile NATO în Kosovo şi Serbia şi - în acest  sens - din 7 aprilie, Albania       
a acordat Alianţei toate drepturile de a folosi porturile, spaţiul aerian şi teritoriul albanez”.

Pe străzile Belgradului se simte apropierea Sfintelor Paşti. Magazinele au fost invadate    
de oamenii care caută cadouri pentru cei dragi. Pe străzile centrale, vânzătorii ambulanţi 
vând oua roşii sau vopsele. Desigur, la modă sunt ouăle pe care a fost vopsită             
câte o ţintă. 



Sârbii au comentat cu multă ironie tentativa secretarului general al ONU, Kofi Annan,      
de a reveni pe scena diplomatică a lumii, după ce organizaţia a fost ignorată                  
în asemenea hal încă din 24 martie, când atacurile NATO au fost  declanşate                
fără avizul Consiliului de Securitate. Astăzi, Annan a adresat un apel liderilor iugoslavi 
cerând încetarea focului în Kosovo, care ar implica suspendarea imediată                         
a bombardamentelor. De altfel, modul în care a început, s-a desfăşurat şi s-a încheiat 
războiul dintre NATO şi Iugoslavia ar putea marca sfârşitul Naţiunilor Unite ca organizaţie 
ce poate soluţiona vreo criză locală sau regională. Şi, odată cu acest  sfârşit,         
începutul Noii Ordini Mondiale, atât de des amintită în comentariile analiştilor.

Spre seară, ritualul concertelor de pe poduri a fost reluat. Pentru a nu cădea                  
în monotonie, tinerii au mai inventat  ceva: la iniţiativa lor, înainte de concert, sârbii           
se plimbă cu bicicletele pe poduri. Ca şi când nimic nu ar deranja mirosul de primăvară 
adus de vânt de pe malurile proaspăt înverzite ale Dunării. 

După ce ieri, comandorul David Wilby dezminţise acuzaţiile sârbilor că bombele lansate 
asupra Priştinei ar fi lovit  şi locuinţele civililor, astăzi a recunoscut că “în timpul 
bombardamentelor, muniţia a căzut până la 200-300 de metri de ţintă, asupra ceea ce 
pare să fie o mică zonă rezidenţială”. Referindu-se la centrala telefonică vizată de atac, 
Wilby a spus că era obiectiv militar, fiind folosită de forţele de securitate sârbe         
pentru a ţine legătura cu Belgradul şi a adăugat că “NATO regretă orice pagubă 
neintenţionată sau pierdere de vieţi din rândul civililor”.

Şi din nou, la 20.10, alarmă aeriană. Noaptea a fost, însă, mai liniştită. Doar pe la 1.00, 
am auzit nişte bubuituri şi am văzut, vreme de 10 minute, antiaeriana Belgradului trăgând 
asupra avioanelor inamice. La radio s-a anunţat că, la Stara Pazova, între Belgrad            
şi Novi Sad, sârbii ar fi doborât încă un avion NATO, după pilot fiind trimise                
două elicoptere de recuperare, care ar fi fost observate în apropiere. Un alt  avion ar fi fost 
lovit în raionul Imanova. Deşi am crezut o clipă că, fără să o recunoască, NATO             
nu îi bombardează pe sârbi în aceste zile de sărbătoare, am aflat de la nişte militari        
că atacul fusese lansat. Avioanele au încercat  să vină la joasă înălţime, de-a lungul  
cursului Dunării, însă antiaeriana sârbă a fost la datorie.  

În această noapte, în Kosovo nu s-au mai recepţionat  programele RTS. Una din rachetele 
lansate de NATO a lovit în plin un releu de televiziune de lângă Priştina. Eram obosiţi      
de atâtea bombardamente şi, profitând de liniştea aproape nefirească de la noi,            
am adormit  mai repede. M-am trezit o clipă, la 6.35, să-mi notez ora de încetare              
a alarmei aeriene. Puteam dormi mai mult  pentru că era sâmbătă, veneau Sfintele Paşti   
şi nu aveam transmisie decât la Ştirile de la 19.30.
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N-am dormit prea mult: la 9.35, sirenele alarmei aeriene sunau din nou. La 10.43, alarma 
a fost ridicată, fără ca Belgradul să fie bombardat. Destul, însă, ca, după atâtea sirene,   
să nu mai avem chef de somn.

Încă o zi frumoasă de primăvară. Pe strada Knez Mihailova, pe unde circulă doar pietonii, 
sârbii au organizat un imens simultan de şah. Nu ştiu a cui a fost ideea, dar priveliştea 
părea desprinsă dintr-un film suprarealist. Peste tot, aliniate sau nu, erau înşirate      
1.121 de mese la care oamenii jucau şah. Amatorii aşteptau, cuminţi, ca maeştrii să vină 
în faţa tablei lor şi să facă următoarea mutare. În jurul lor, trecătorii se opreau               
şi priveau curioşi, după care plecau mai departe, la cumpăraturi sau la plimbare.   
Tarabele cu hărţi, cărţi poştale, insigne sau tricouri erau la locul lor. Vânzătorii ambulanţi 
te chemau să cumperi ouă roşii sau casete cu muzica sârbească. Pe terase, lumea          
îşi savura cafeaua de dimineaţă. Părea o zi obişnuită, înaintea unei mari sărbători.      
Doar că era în plin război.

                             
                                Knez Mihailova din Belgrad, primăvara

Caricaturiştii sârbi au anunţat că au deschis un site pe Internet unde Aleksandar Klas, 
Jugoslava Vlahovic, Borislav Stankovic-Stabor şi alţi desenatori celebri şi-au expus 
caricaturile anti-NATO. Au anunţat adresa de E-mail unde aşteptau caricaturi                 
pe aceeaşi temă din întreaga lume până în 20 aprilie. Cele mai bune urmau să fie 
publicate într-un catalog, în 26 aprilie. 

La Kragujevac, directorul uzinelor “Zastava”, Milan Beko, a anunţat că, în urma 
distrugerilor provocate de bombardamente, 38.000 de angajaţi au rămas fără slujbe.      
Pe lângă aceştia, vor fi şomere alte 60.000 de persoane, de la 200 de întreprinderi      
care produceau accesorii şi subansamble pentru ei. Ca să înţelegeţi mai bine situaţia,       
e destul să spun că Zastava era maşina naţională a sârbilor, la fel ca Dacia la români, 
Skoda la cehi sau Renault-ul la francezi. 

S-a confirmat că, din cauza bombardamentelor din zilele trecute, a apărut pericolul      
unei catastrofe ecologice pe Dunăre. Borivoje Mijatovic, preşedintele Comitetului naţional 
al Asociaţiei Internaţionale a Hidrologilor, a declarat că pe fluviu au fost observate        
pete de petrol, dintre care unele au lungimea de 1.500 şi lăţimea de 400 de metri. 



Am intrat, în trecere, pe la Centrul militar de presă. Potrivit ultimului bilanţ făcut de sârbi, 
de la începutul conflictului, NATO a utilizat în raidurile aeriene 600 de avioane                 
şi 450 de militari. Au fost numărate 3.000 de decolări ale avioanelor inamice,               
care au lansat asupra teritoriului iugoslav mii de tone de explozibil şi 450 de rachete       
de croazieră.

“Noi am efectuat o simulare care arată că ar fi nevoie de cel puţin 100.000 de soldaţi,”     
a declarat vicepreşedintele Al Gore, dezminţind o eventuală invazie terestra în Kosovo. 
“Pierderile ar fi foarte mari, intensitatea luptelor - totală, din casă în casă, din oraş          
în oraş.” Conform săptămânalului “Newsweek”, structurile militare ale NATO au pregătit, 
încă din vara lui 1998, trei scenarii de intervenţie terestră în Kosovo, care presupuneau 
participarea a 26.000 de militari (în cazul încheierii unui acord de pace), a 60-80.000      
de soldaţi (doar în cazul încetării focului) sau a 200.000 de oameni (în eventualitatea    
unei invazii terestre).

Seara, când lumea se pregătea pentru slujba de Înviere, au sunat, ca de obicei,      
sirenele alarmei aeriene. Întâi la Nis, la 19.18, apoi la Bor, la 19.20, după care la Belgrad, 
Novi Sad, Kragujevac şi Cacak, la 20.03. Deja lângă Priştina, pe muntele Goles, au căzut 
primele bombe. A fost lovit releul de televiziune şi, în întreaga provincie, programele RTS 
au dispărut de pe ecranele televizoarelor. De asemenea, aeroportul Pricevic,                  
de lângă Valjevo, a fost serios avariat. Aşa cum declaraseră, generalii NATO nu ţineau cont 
de sărbătorile religioase ale sârbilor.

                        
                                             Pavle, patriarhul Serbiei în 1999

Cerul era acoperit de un plafon jos de nori. După ora 23.00, mai multe avioane              
au atacat Belgradul, venind tot  dinspre nord, folosind ca ghidaj cursul Dunării,              
dar au întâlnit o puternică ripostă a antiaerienei. Cu jumătate de oră înainte de miezul 
nopţii, am auzit nişte bubuituri în apropierea oraşului, dar nimănui – nici chiar nouă –    
nu i-a păsat. Pe toate străzile, oamenii mergeau către biserici, la slujba de Înviere.



Pentru că ţineam să stăm liniştiţi la slujbă, nu ne-am dus la Catedrala Sf.Sava, ci am ales 
o bisericuţă mai mică, de pe strada noastră. Părea mai liniştită, însă când am ajuns acolo, 
ne-am dat  seama că era biserica Patriarhiei. Zeci de cameramani şi fotografi se înghesuiau 
să surprindă câteva cadre cu patriarhul Pavle şi îşi căutau cele mai bune unghiuri, 
aşteptând afară. Biserica nu era foarte plină şi am intrat  uşor înăuntru, pentru că          
nu aveam nici un fel de aparat foto său camera video la noi. La cele două intrări,    
şedeau câte doi coloşi, ale căror priviri de oţel te scanau din cap până-n picioare şi,        
cu un gest  discret, dar sugestiv, le sugerau ziariştilor că n-au ce căuta înăuntru.          
„Sunt „tigrii” lui Arkan,” mi-a şoptit Mile după ce am intrat în biserică. 

Mi s-a părut extraordinar felul în care au avut grija să nu se întâmple nici un incident.  
Fără violenţă, însă şi fără drept de apel. Slujba semăna cu cea de Înviere de la noi.       
Ba parcă a noastră este mai frumoasă. La miezul nopţii, s-au stins toate luminile             
şi patriarhul Pavle a ieşit  din altar şi a început să împartă credincioşilor lumina. Apoi a ieşit 
din biserică, pentru a o înconjura de trei ori. Arkan păşea în spatele patriarhului,            
iar oamenii lui le deschideau calea. Lângă Arkan, i-am văzut pe cazacii care veniseră      
cu Ghenadii Selezniov.

De câte ori l-am întâlnit pe patriarhul Pavle, mi-a transmis, pe lângă un imens respect, 
multă energie pozitivă. Mărunţel, cu barba albă şi cam rară, cu ochii vii şi neastâmpăraţi, 
mi-a dat întotdeauna senzaţia unui spiriduş gata să-i ajute pe cei buni şi să facă pozne 
celor răi. Poate de aceea cuvintele sale mi se păreau mult  mai grele când vorbea     
despre o situaţie gravă. După ce a oficiat slujba de Înviere, Pavle a comparat suferinţele 
lui Iisus, care a fost răstignit  pe cruce, cu suferinţele poporului sârb în aceste vremuri.    
M-am uitat, pe furiş, la oamenii din jurul meu şi mulţi aveau lacrimi în ochi. Am plecat 
tulburat de la biserică şi am păstrat  lumânarea aprinsă până am ajuns în camera de hotel, 
unde am lăsat-o pe noptieră. De pe geam, am văzut licăririle lumânărilor la toate 
ferestrele blocurilor din jur.

Postul de televiziune Studio B a anunţat  că antiaeriana ar fi doborât  2 avioane inamice, 
unul la est, iar celalalt  la nord-vest de capitala iugoslavă. Miroslav Lazanski, unul           
din cei mai prestigioşi comentatori politici din Serbia, a spus că, venind cu maşina       
spre Belgrad dinspre Stara Pazova, a văzut, în apropierea şoselei, rămăşitele arzând      
ale unui avion, dar nu s-a putut apropia, deoarece militarii care înconjuraseră zona         
nu i-au permis. 

În aceeaşi noapte, în timp ce stătea la taclale cu ziariştii străini, în barul hotelului “Hyatt”, 
Arkan a fost sunat  de cineva pe telefonul mobil. După o scurtă convorbire, s-a ridicat       
în picioare şi a dat de băut tuturor, spunând: “Am dat jos încă un avion şi l-am capturat  
pe pilot. Cică e tot un F-117…”

Miniştrii de Externe din cele 19 state ale NATO au discutat despre două tipuri de soluţii   
pe termen mediu pentru Kosovo. “Una dintre soluţii prevede implicarea ONU în cadrul  
unui tip de protectorat internaţional, în care forţa internaţională desfăşurată ar avea        
o misiune militară, dar şi civilă şi politică,” a declarat Erik Derycke, şeful diplomaţiei 
belgiene, citat de AFP. “A doua propunere este o confederaţie între sârbi şi albanezi.       
În orice caz, a fost cu desăvârşire respinsă varianta unei împărţiri a provinciei Kosovo.”



             

Pe la 3.40, în jurul oraşului se vedeau din nou tirurile antiaerienei. Dacă vremea             
nu le-a permis să se desfăşoare deasupra Belgradului, avioanele NATO s-au dezlănţuit     
în Kosovo, unde a fost mai senin. De altfel, acolo, atacurile nu au mai contenit de ieri,  
fiind lansate zeci de proiectile, în încercarea de a nimeri blindatele sau cazematele sârbilor. 
Fără prea mare eficacitate, deoarece, în continuare, mobilitatea militarilor sârbi s-a dovedit 
superioară capacităţii de reacţie a NATO, aşa că bombardamentele nu au reuşit         
decât să devasteze majoritatea localităţilor din provincie. Tactica sârbilor e foarte simplă. 
Ştiind că, mai ales ziua, trupele şi tehnica militară sunt  uşor de localizat                        
cu ajutorul sateliţilor, în momentul în care avioanele se ridică de pe bazele aeriene         
ale NATO, acestea sunt mutate rapid, la adăpostul întunericului, la zeci de kilometri 
distanţă şi ascunse în altă parte. În noaptea aceasta, bombele au distrus o linie ferată    
de lângă Priştina.

Simţindu-ne ocrotiţi de norii de pe cer, am adormit mai repede. Înainte de a mă cuprinde 
somnul, m-am surprins amintindu-mi de copiii care, azi după-amiază, vopseau ouă           
în Trg Republike. Foarte serioşi, ca într-un ritual ancestral, sub privirile uşor amuzate     
ale trecătorilor.
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Pentru prima oară nu am auzit sirenele de încetare a alarmei aeriene. Ne-am trezit la 9.30, 
când la Nis, Podgorica, Leskovac şi Novi Sad se dădea din nou alarma. Însă doar      
pentru scurtă vreme. În Kosovo era în continuare alarmă aeriană. La 9.17, în Priştina      
s-au auzit  trei explozii puternice, iar la 10.30, mai multe proiectile au căzut în apropiere     
de mănăstirea Gracanica. 

RTS a anunţat, în această dimineaţă, că programele sale pot fi urmărite, în zonele           
în care releele au fost avariate, direct prin satelit. Au fost comunicate de mai multe ori 
frecvenţele pe care pot fi recepţionate. Pe de altă parte, în Muntenegru a fost interzisă 
retransmisia programelor posturilor de radio “Vocea Americii” şi “Europa liberă”.     
Anunţul ne-a lăsat perplecşi. În timp ce erau acuzaţi că manipulează opinia publică      
prin mass-media, sârbii încă mai permiteau retransmisia acestor programe,                    
de către patru staţii de radio din Muntenegru !

Ne-am dus din nou la biserica Patriarhiei, la slujba de Sfintele Paşti. Lăcaşul era plin       
de oameni care, la fel ca noi, veniseră să găsească măcar câteva clipe de linişte              
şi să ceară ajutor lui Dumnezeu ca să înceteze coşmarul. Slujba nu era oficiată              
de patriarhul Pavle. Acesta era la Biserica “Naşterea Domnului” din suburbia Zemun. 

Am plecat în Trg Republike, la obişnuitul concert. Simţeam că astăzi, va fi ceva deosebit  
şi nu m-am înşelat. Deasupra scenei a fost instalată o reproducere a icoanei “Îngerul alb” 
de la mănăstirea Milesevo. Deşi ploua uşor, peste 15.000 de oameni erau adunaţi în piaţă. 
În primele rânduri, lângă o imensă fotografie a mănăstirii Rakovica, avariată                  
de bombardamentele asupra cartierului, au afişat  mesajul “Nu atingeţi locurile sfinte! 
Dumnezeu e încă deasupra noastră!”

Concertul a început  cu ceea ce Mile a numit “un moment vesel”. Pe scenă au urcat           
cinci cazaci, cei veniţi odată cu Ghenadii Selezniov. Păreau decupaţi dintr-un film prost 
(rusesc, desigur). Îmbrăcaţi cu tunici şi pantaloni bufanţi, cu cizmele bine lustruite,       
trei aveau pe cap înalte chipie ruseşti, iar doi – celebrele căciuli miţoase. S-au pornit      
pe o serie de declaraţii belicoase despre ce o să le facă americanilor când vor pune    
mâna pe ei, şi i-au asigurat pe sârbi că ei sunt primii din cei 15.000 de cazaci care tremură 
de nerăbdare pe malurile Donului, aşteptând să vină să lupte alături de Armata Iugoslavă. 
În final, după ce i-au umplut pe sârbi de promisiuni, cazacii au cântat o superbă baladă 
rusească de război. Care a mai şters din ridicolul declaraţiilor de până atunci.

Oricum, cei care au venit în piaţă au avut parte de un adevărat regal: Zdravko Colic,  
Riblja Corba şi Djordje Balasevic. Adică unul din cei mai populari interpreţi de muzică pop, 
formaţia care a marcat inconfundabil muzica rock iugoslavă şi, în fine, regele baladelor. 
Am fost şocat când l-am văzut pe Bora Djordjevic, solistul vocal şi liderul grupului      
Riblja Corba, pe care l-am cunoscut prin 1990 său 1991, la Timişoara, când venise          
la un concert. Arăta mai bătrân cu 50 de ani. Avea părul alb, faţa suptă şi nerasă,       
ochii înfundaţi în orbite. Avea, însă, tot atâta energie. 



Dacă m-a încântat reacţia oamenilor când au cântat primii doi, când a venit             
Djordje Balasevic pe scenă, mi s-a tăiat răsuflarea. Sârbii parcă înnebuniseră. Îl aveau     
în faţă pe zeul lor. A cărui voce aproape că n-am reuşit să o aud. Când formaţia intona 
primele acorduri ale unei piese, mulţimea începea să aplaude sau să strige de bucurie, 
după care cânta întreaga piesă, cuvânt cu cuvânt, notă cu notă, fără greşeală. A fost 
absolut incredibil. În final, Balasevic a ţinut să dezmintă zvonurile că ar fi fugit din ţară. 
Le-a cerut, simplu, oamenilor să îl înţeleagă. Avea o fetiţă bolnavă, căreia medicii            
i-au recomandat să stea până se vindecă într-o staţiune din Slovenia. Aşa că va locui acolo 
o vreme, după care se va întoarce acasă, la Novi Sad.

                        
                                                              Djordje Balasevic în concert

Copleşiţi de atmosfera extraordinară de la concertul lui Djordje Balasevic, ne-am amintit 
că Traian Borşan ne rugase să trecem pe la Ambasada României, pe la ora 13.00,    
pentru o întâlnire de suflet. Acolo, am avut o altă surpriză. Fuseseră invitaţi toţi românii 
care se mai aflau la Belgrad, majoritatea jurnalişti. Printre cei pe care nu-i mai văzusem 
până atunci, l-am cunoscut pe Paul Cozighian, unul din cameramanii care filmaseră         
în Bucureşti în zilele Revoluţiei, venit  la Belgrad pentru a filma nişte reportaje pentru TVR, 
pe Daniel Uncu şi Mihăilă, care lucrau pentru “Curentul” şi tocmai ajunseseră la Belgrad. 
Tuturor le-am recomandat să vină la noi, la hotel “Toplice”, unde e mai ieftin şi ai        
toate condiţiile să-ţi faci treaba.

A fost chiar plăcut  la ambasadă. După ce am stat puţin de vorbă, am fost invitaţi la masă. 
Dar ce masă! Chiar ca la mama acasă: cu ouă roşii, ciorbă de miel, drob, friptură            
şi sarmale, prăjituri, tort şi un vin excelent. Ştiind că toate femeile din ambasadă         
sunt în ţară, am întrebat cine a fost magicianul? Nimeni altul decât George Ardeleanu, 
superintendentul ambasadei, un om extraordinar, care, întotdeauna, ghicea dintr-o privire, 
dacă aveai nevoie de o cafea, de un whisky sau doar de o vorbă bună.



Când ne-am întors la hotel, am observat un afiş imens, foarte sugestiv pentru ce            
se întâmpla în acele zile: înfăţişa un ou roşu, pe care scria “Ei cred în bombe.               
Noi credem în Dumnezeu.” Aflasem că azi-noapte, în timpul atacului asupra localităţii 
Kursumlija, au fost  ucişi 6 oameni, alţi 23 fiind răniţi. Aviaţia NATO a bombardat       
satele Merdare (unde 20 de case au dispărut de pe faţa pământului) şi Mirovac (unde     
un proiectil a căzut  peste casa familiei Tosovic, omorându-l pe bărbat, pe fetiţa acestuia, 
în vârstă de 11 luni şi rănindu-i grav soţia). Şi noi, la Belgrad, am scăpat ca prin urechile 
acului. În ultimul moment, antiaeriana sârbă a reuşit  să doboare o rachetă de croazieră  
care se îndrepta spre centrul oraşului. Ca să nu credem că e înscenare, militarii sârbi          
i-au dus pe jurnaliştii curioşi să vadă racheta căzută pe câmp. Câţiva colegi s-au grăbit   
să-şi facă o poză, călare pe proiectilul ucigaş, de construcţie olandeză. 

“Dorim să înăbuşim din faşă conflictul din Kosovo, înainte ca el să destabilizeze     
întreaga Europă,” a declarat Bill Clinton, citat  de AFP, în timpul unei vizite efectuate         
la baza aeriană de la Barksdale, în Louisiana, unde staţionează bombardierele B-52.     
“Nu vrem ca soldaţii americani să moară în luptă în număr mare, pentru că noi             
am întors spatele acestor atrocităţi etnice, religioase şi rasiale. Până la urmă, forţele aliate 
vor reuşi să-l facă pe Slobodan Milosevic să se plieze cererilor comunităţii internaţionale.”

De câteva nopţi, în raioanele Morina şi Kosare, de la graniţa cu Albania, se dau lupte grele 
între grănicerii sârbi şi gherilele UCK. Acestea încearcă să pătrundă, din nou, în Kosovo. 
Aşa cum bănuiam, bombardamentele NATO din ultimele două săptămâni au folosit, 
paradoxal, chiar armatei iugoslave. Militarii s-au putut  deplasa liniştiţi prin provincie,     
fără teamă de reacţiile comunităţii internaţionale şi au periat fiecare colţişor,            
având grijă să nu mai rămână nici urmă de terorist albanez. Acum, UCK încearcă          
să-şi recupereze poziţiile, forţând graniţa. Deocamdată, sârbii le fac faţă, deşi au spus că, 
printre atacatori i-au văzut pe mujahedinii lui Osama Ben Laden, cunoscuţi              
pentru cruzimea şi îndârjirea cu care luptă.

Un nou scandal e pe cale să izbucnească, de aceasta dată, între Rusia şi Ungaria. 
Camioanele unui convoi cu ajutoare trimise de ruşi către Iugoslavia au fost oprite            
la graniţa ungară. Poliţia de frontieră nu le permite tranzitarea Ungariei, pe motiv că    
sunt camioane de tip militar. În acest moment, 78 de camioane, însoţite de câteva 
camioane blindate şi cisterne cu benzină, aşteptau la graniţa dintre Ucraina şi Ungaria. 
Ruşii sunt foarte indignaţi, mai ales că – spun ei – aceleaşi camioane au fost folosite,      
în 1993 şi în 1995, tot pentru transportul de ajutoare umanitare către Iugoslavia,            
şi au tranzitat Ungaria fără probleme.

“Este un caz revoltător de încălcare a tuturor regulilor şi normelor internaţionale,”            
a declarat agenţiei Itar-Tass ministrul rus de Externe, Igor Ivanov. “Atitudinea   
autorităţilor ungare demonstrează că NATO este gata să folosească orice mijloace    
pentru a-şi atinge scopurile.” El l-a convocat pentru explicaţii, luni dimineaţa,                 
pe ambasadorul Ungariei la Moscova, Erno Keskeny.



                         
                            Convoiul rusesc, oprit la frontiera cu Ungaria

În această seară, după ce s-au convins că nu exageram, Uncu şi Mihăilă s-au mutat  la noi 
la hotel. Ne-am bucurat că vom fi mai mulţi români şi am început să le arătăm 
împrejurimile şi să îi învăţăm “regulile casei”. Cea mai importantă era legată de statul     
pe acoperiş. Unde nu era indicat să faci prea multă gălăgie şi, mai ales, să umbli           
cu lanterna aprinsă. De câteva ori, din cauza unora care nu au respectat  regulile,        
Nelu, directorul hotelului, a avut  greutăţi. A fost destul de complicat să le explice 
poliţiştilor că nu stă nimeni pe hotel pentru a semnaliza avioanelor NATO poziţia acestuia. 
Pentru că aşa sunau reclamaţiile celor care ne vedeau pe acoperiş şi nu ştiau ce e cu noi.

La jurnalul RTS din această seară, am mai văzut o secvenţă tragi-comică. Crainicul          
a anunţat  că au fost  arestaţi doi cetăţeni australieni, acuzaţi de spionaj în favoarea NATO. 
Au fost arătate imagini din timpul interogatoriului unuia dintre ei, titrat  ca “maiorul     
Steve Pratt”, care stătea pe un scaun, cu mâinile - în mod evident - legate la spate.     
Tipul recunoştea că e spion şi că misiunea lui era ca, sub acoperirea unui lucrător    
pentru organizaţia umanitară CARE International, să observe pagubele provocate           
de bombardamente în Kosovo, precum şi mişcările trupelor sârbeşti în provincie,            
pe care trebuia să le raporteze unui ofiţer american. Ne-a amuzat teribil finalul      
declaraţiei sale, în care se văita cât de rău îi pare că a spionat împotriva acestei ţări 
minunate şi a acestui popor generos care sunt sârbii. Evident, declaraţia i-a fost  dictată  
de cineva care avea şi un pic de simţ al umorului. Celălalt  arestat se numea Peter Wallace, 
dar sârbii nu i-au arătat decât fotografia. Ambasadorul şi consulul Australiei au venit, 
imediat, de la Budapesta, pentru a-i asista pe cei doi.

În această seară, sârbii şi-au luat măsuri sporite de prevedere, pentru că se aşteptau      
la puternice raiduri aeriene. S-a anunţat că, după concertele de seară, accesul               
pe podurile belgrădene va fi interzis. De asemenea, a fost evacuat cartierul Dedinje,        
în care se afla “Casa Albă”, palatul ridicat de familia regală a Serbiei şi folosit                 
de preşedinţii iugoslavi. În imediata lui apropiere, erau numai vilele celor care conduc ţara 
sau ale marilor bogătaşi, printre care şi cea a lui Zeljko Raznatovic, zis Arkan.          
Câteva familii din Dedinje au fost cazate, pentru câteva nopţi, chiar la noi în hotel,        
însă nu au vrut să ne povestească absolut nimic. 



O întâmplare tragică şi ciudată avea să-mi bântuie multă vreme prin minte.            
Înainte de căderea întunericului, în faţa locuinţei sale de pe strada Lola Ribara,             
din plin centrul Belgradului, a fost asasinat ziaristul Slavko Curuvija. A fost împuşcat mortal 
de un necunoscut, care nu avea să fie identificat niciodată. Curuvija, în vârstă de           
50 de ani, era celebru în Iugoslavia. El a înfiinţat primul ziar privat  din Iugoslavia,   
“Dnevni Telegraf”. Pentru că deranja foarte tare pe toată lumea, în special pe cei aflaţi     
la putere, aceştia au încercat de mai multe ori să-i închidă gura. În 14 octombrie 1998, 
“Dnevni Telegraf” a fost  interzis temporar şi apoi condamnat la plata unei amenzi           
de 2,4 milioane de dinari (300.000 DM la cursul oficial). A mutat  redacţia în Muntenegru, 
dar n-a scăpat nici acolo. În 8 noiembrie, era amendat cu 1,2 milioane de dinari.             
A fost nevoit să închidă temporar cotidianul şi a înfiinţat un săptămânal, 
“Evropljanin” (Europeanul). Criticile sale necruţătoare l-au făcut până şi pe Vuk Draskovic 
să s pună, p e un s umb ru t o n p r e ve s t i t o r, î n u rmă c u c â t e va z i l e :                           
“Curuvija n-o să sfârşească bine!” Întâmplător sau nu (deşi, în Iugoslavia,                  
nimic nu este întâmplător), profeţia lui Draskovic s-a împlinit în prima zi de Paşti.

             
                                     Locul unde a fost asasinat Slavko Curuvija

Sirenele au sunat  fix la ora 20.00. La Novi Sad, alarma s-a dat în acelaşi timp când,          
pe ultimul pod rămas în picioare, lumea se adunase la concert. Deja, la periferia oraşului 
se auzeau primele explozii. La Belgrad, de pe podul Brankov, a fost aruncată în apele 
râului Sava, o sticlă cu mesajul de pace al sârbilor către lumea întreagă. Continua să plouă 
şi speram că vom scăpa de raiduri. Nu a fost  chiar aşa. Avioanele au venit                      
pe la miezul nopţii şi au tras mai multe proiectile în cartierul Dedinje. 

Deja la 21.40, aviaţia NATO a reînceput să bombardeze uzinele “Zastava” din Kragujevac. 
De-a lungul întregii nopţi, au tras cel puţin 14 proiectile în halele rămase în picioare. 
Ultimul a explodat la 2.43. O oră mai târziu, la Krusevac, au fost distruse centrala termică 
şi halele fabricii “14 octombrie”.



Pe la ora 2.00, am auzit avioanele. Noi stăteam, totdeauna, cu geamurile camerei 
întredeschise, de teamă ca suflul vreunei explozii apropiate să nu le spargă.                   
Al doilea avantaj era că auzeam când vin. Era un vuiet surd, însă neîntrerupt,              
care creştea în intensitate. Am urcat pe acoperiş şi am urmărit  eforturile antiaerienei      
de a stăvili atacul. La un moment dat, la 2.30, am auzit mai multe bubuituri            
dinspre Pancevo, unde ceva a explodat violent. O flacăra imensă a luminat cerul            
de puteai vedea şi un chibrit scăpat  pe jos. Un incendiu violent, care nu a putut fi stins  
ore în şir, din cauza vântului puternic, a izbucnit la rafinărie şi la combinatul chimic.       
Un nor de fum a acoperit întreaga zonă şi în aer se simţea un miros puternic                 
de combustibil ars. Din fericire, muncitorii se aflau în adăposturi în timpul atacului,         
aşa că nimeni nu a fost ucis. Nelu, care s-a dus în zori până la părinţii lui de la ţară,         
a spus că - pe şoseaua spre Vîrşeţ - nu se putea circula decât cu 20 km/oră,                
din cauza fumului care se lăsase, ca o ceaţă groasă, peste tot. 

                  
                    Norul de fum după bombardarea rafinăriei de la Pancevo

AFP anunţa că peste 3.000 de albanezi originari din Kosovo au sosit în ultima săptămână 
în Albania, pentru a lupta ca voluntari în UCK. Numai astăzi, cu un vapor care venea      
din Italia, au sosit 500 de etnici albanezi dornici să se alăture UCK. “Există un loc           
de adunare, undeva pe chei,” a declarat  Leonidha Gjermeni, căpitanul portului Durres. 
“Când intră în ţară, voluntarii sunt deja îmbrăcaţi în uniforme. Sunt foarte bine organizaţi 
şi sunt duşi cu autobuzele în nordul Albaniei.”

Din Kosovo, am aflat  că au fost bombardate oraşele Priştina şi Leskovac, iar pe muntele 
Crni Vrh au fost  lansate 12 bombe cu fragmentaţie. Sârbii au avertizat că,                      
în urma bombardamentelor din ultima vreme, în zona mănăstirii Gracanica se găsesc       
în jur de 900 de proiectile neexplodate, majoritatea din bombe cu fragmentaţie.             
În această noapte, UCK a atacat din nou grănicerii din raionul Kosare.                       
După lupte crâncene, albanezii au fost  nevoiţi să se retragă, lăsând pe câmpul de bătălie 
peste 150 de victime, după cum sunau relatările sârbilor.



                                              Colaj de Eugen Mihaescu 



12 aprilie 1999

De această dată, alarma aeriană a fost ridicată abia la ora 8.15. Eu adormisem la loc, 
după ce îi povestisem lui Cristi Tabără, în direct, cum şi-au petrecut sârbii               
Sfintele Paşti sub bombe. N-am mai avut stare şi am mâncat ceva la repezeală,          
după care ne-am grăbit către Centrul militar de presă. Aici, era mare înghesuială             
şi toată lumea completa cereri de a vizita şi filma combinatul şi rafinăria de la Pancevo. 
Am completat şi eu una şi am plecat la Media Center, rugându-l pe Daniel Uncu             
să mă sune şi pe mine, dacă aude că se organizează vreun convoi încolo. 

Eu stăteam cu ochii pe Parlamentul iugoslav unde, la 11.30, începea o şedinţă comună    
a celor doua camere, în care se dezbătea propunerea ca Iugoslavia să intre                    
în Uniunea Rusia-Belarus. 110 deputaţi din Camera cetăţenilor au votat  pentru                
şi 5 s-au abţinut, în timp ce 26 de membri ai Camerei Republicilor au votat pentru           
şi doar unul s-a abţinut. Conform textului hotărârii, Republica Federală Iugoslavia    
declara că aderă la Uniunea Rusia-Belarus, acceptă obiectivele şi principiile acestei uniuni 
şi susţine obligaţiile care decurg din tratatul şi statutul uniunii. Am remarcat  însă,           
că deşi din Federaţia Iugoslavă face parte şi Muntenegrul, la şedinţa de astăzi,          
sârbii nu s-au ostenit să-i invite şi pe muntenegreni.

La aceeaşi oră, la Nis suna alarma aeriană. Ca şi când nu aveam destule evenimente      
pe cap, o ştire venită pe agenţiile de presă ne-a bulversat. Podul peste Morava             
din clisura Grdelica a fost lovit  de o rachetă, în timp ce pe el trecea un tren de călători.   
Se pare că există mai mulţi morţi şi răniţi. 

Potrivit AFP, Consiliul Permanent al NATO a aprobat astăzi planul operaţiunii             
“Allied Harbour”, pregătind desfăşurarea în Albania a circa 8.000 de militari, ca să asigure 
securitatea sosirii, transportului şi distribuirii ajutoarelor umanitare pentru refugiaţii 
albanezi. Organizaţia “Medicins sans frontieres” a întâmpinat cu rezerve planul, 
considerând că NATO nu ar trebui să amestece operaţiunile de război cu misiunea 
umanitară, pentru a nu se interpreta că, în realitate, maschează pregătirea unei invazii 
terestre în Kosovo.

Am început să dau telefoane, să aflu amănunte. Se pare că era trenul internaţional 393 
Belgrad-Salonic, în care se aflau 50 de călători. Podul se afla la 20 de km de Leskovac.   
La 100 de metri după ieşirea de pe pod, trenul urma să treacă pe sub un viaduct.    
Circula pe traseul obişnuit, deşi zona începuse să fie bombardată de avioanele NATO.    
Din cauza atacului, a fost  întrerupt curentul din linia de înaltă tensiune, aşa că trenul        
a rămas imobilizat pe şine. Locomotiva şi primele două vagoane ieşiseră de pe pod. 
Ultimele două vagoane au rămas pe pod, în momentul în care un avion al NATO a venit   
în picaj şi a lansat prima rachetă. Aceasta a şters marginea viaductului şi a lovit în plin 
vagonul aflat în dreptul piciorului podului. Ca şi când nu ar fi fost de ajuns, avionul           
a mai făcut un arc de cerc şi s-a întors, lansând încă o rachetă, care a lovit ultimul vagon, 
prăbuşindu-l în apele Moravei. Celelalte 3 vagoane au sărit de pe şine. Călătorii            
din aceste vagoane au fost, pur şi simplu, aruncaţi prin geamuri pe terasament               
şi mai multe cadavre pluteau în Morava. Casele din jur, de pe o rază de 500 de metri,     
au rămas fără geamuri şi acoperişuri de la suflul exploziei. Primul bilanţ al victimelor 
indica 10 morţi şi 16 răniţi. Printre morţi erau o fetiţă de 10 ani şi un băiat de 13 ani. 



După ce a venit până la Media Center, ca să vadă ce mai ştiu şi eu, Daniel Uncu s-a întors 
la Centrul militar de presă exact  în momentul în care se punea în mişcare un convoi, 
organizat pentru ziarişti de Armata iugoslavă. M-a sunat dar, deşi m-am rostogolit          
pe scări, n-am reuşit decât  să văd cum ultima maşină dădea colţul. Au fost  duşi             
la Grdelica, să vadă cu ochii lor dezastrul. Au venit îngroziţi. 

Mi-a povestit  că vagoanele erau un morman de fiare şi lemne arse. De jur împrejur         
se vedeau cadavre carbonizate sau resturi de corpuri umane. Mirosea îngrozitor a ars      
şi a moarte. Jurnaliştii au putut filma în voie şi au luat declaraţii martorilor oculari,       
care povesteau cum avionul s-a întors a doua oară, să mai tragă o rachetă, să fie sigur    
că nu a ratat ţinta. 

                
               Jurnaliştii străini, filmând resturile trenului bombardat la Grdelica

Cât  au stat acolo, s-a petrecut  un incident ciudat, pe care nimeni n-a avut, însă,          
chef să-l clarifice. Atmosfera era deosebit de tensionată. În timp ce o echipă a unei 
televiziuni italiene îl intervieva pe un ţăran sârb, iritat de cuvintele acestuia, un ofiţer        
s-a repezit  şi l-a doborât  dintr-un pumn. Apoi l-a călcat  în picioare, urlând. Descărcarea  
de violenţă i-a împietrit, efectiv, pe italieni. Reporterul a rămas cu microfonul în mână,   
iar cameramanul filma orizontul din care dispăruse ţăranul sârb. Toată lumea a rămas 
stană de piatră. După câteva clipe, conducătorul delegaţiei a spus: “Ne cerem scuze.      
L-au lăsat  nervii…” Toţi au răsuflat uşuraţi şi şi-au văzut de treabă. Fără măcar a îndrăzni 
să se uite spre cel bătut, italienii au plecat să filmeze altceva.

Reacţia oficialilor NATO la difuzarea ştirii că unul din avioanele lor ar fi lovit un tren        
de călători a fost cea pe care o aşteptam: “Nu este adevărat!” După cum au negat          
şi că, la ora 14.25, pe şoseaua Priştina-Kosovopolje, a mai fost  distrus un “obiectiv 
militar”. Un avion s-a năpustit în picaj asupra unui biet Ford Escort, pulverizându-l      
dintr-o lovitură bine ochită. Din cei trei pasageri ai automobilului n-a mai rămas         
decât o grămadă de oase calcinate. 



Comandamentul Armatei Iugoslave a dat  publicităţii un comunicat în care dezminte 
acuzaţiile că ar expulza fără motiv jurnaliştii străini care îi deranjează. Explicând că, 
întotdeauna, în timpul războaielor, presa este supusă cenzurii militare, sârbii au reamintit 
că, în prezent, la Centrul militar de presă sunt  acreditaţi 470 de ziarişti străini,               
iar o parte din cei 615 ziarişti sârbi lucrează pentru agenţii sau televiziuni occidentale. 
Militarii au recunoscut  că, după primele două zile de război, 37 de jurnalişti din SUA, 
Marea Britanie, Germania şi Franţa au fost  expulzaţi, însă o parte dintre ei s-au întors. 
Sârbii au atenţionat că restul jurnaliştilor expulzaţi până în prezent au încălcat        
regulile impuse de Centrul militar de presă de la Belgrad, pe care toţi ceilalţi le respectă.

Dintr-un avion care survola Iugoslavia la mare înălţime s-au aruncat 2,5 milioane de 
manifeste, pe care scria “Milosevic este vinovat pentru tot  ce vi se întâmplă!” şi erau 
descrise condiţiile cerute de NATO pentru a înceta bombardamentele. Nu ştiu ce efect   
mai puteau să aibă, după ce toată lumea a văzut imaginile de la Grdelica la televizor.

                  
                           Manifest anti-Milosevic aruncat din avioanele NATO

“Există un consens între membrii Alianţei, care consideră că Milosevic merită să fie tratat 
ca un criminal de război,” a declarat  ministrul spaniol al Apărării, Eduardo Serra,          
într-un interviu acordat postului de televiziune Antena 3. “Tribunalul Internaţional           
de la Haga caută probe pentru a-l putea inculpa, iar NATO ar putea dispune                    
să îl captureze.” Serra este de părere că “o intervenţie mai fermă în 1992, împotriva        
lui Milosevic, ar fi evitat, probabil, moartea a 200.000 de persoane în Bosnia şi uciderea 
altora în Kosovo.”

Astăzi, Nelu l-a dus pe Mile până în vama românească. Îi aducea tatăl lui o geantă         
cu haine curate, de primăvară, şi ceva de-ale gurii. Pe tot  drumul până la Vîrşeţ,            
au fost opriţi de mai multe baraje ale Poliţiei, însă nu au avut probleme.                      
Mile avea acreditarea de la Armată, iar Nelu avea carnet de partid. Era membru JUL.        
Şi - ca peste tot  - deşi era un partid-fantomă, toată lumea se temea să se lege              
de membrii acestuia, ca să nu se supere preşedintele partidului, nimeni alta decât       
Mira Markovic, soţia lui Milosevic. 



La întoarcere, Nelu s-a dus să-şi vadă nevasta şi copiii, la Bela Crkva. În drumul          
spre Belgrad, au nimerit într-o unitate de antiaeriană, care crescuse peste noapte,          
în mijlocul câmpului. Abia au scăpat. Peste tot, pe câmp, au văzut baterii de tunuri         
cu ţevile îndreptate spre cer. Mai văzusem şi eu şi cred că era unul din modurile în care 
sârbii îi păcăleau pe inamici. Săpau, tacticoşi, cu escavatoarele, ziua în amiaza mare, 
lăcaşul pentru bateriile antiaeriene. Desigur că erau observaţi, prin sateliţii care roiau 
deasupra Iugoslaviei. Satisfăcuţi, generalii NATO însemnau locaţia şi o transmiteau 
bombardierelor. Fără să verifice încă o dată, înainte de lansarea atacului. Pentru că,      
din momentul în care primul avion se ridica la atac, sârbii aveau la dispoziţie cel puţin      
o oră, în care îşi mutau tehnica militară în altă parte. Iar NATO lansa bombe degeaba.   
Aşa se explică gropile de obuze pe care le-am văzut, cu ochii noştri sau la televizor,        
pe câmp sau prin păduri, unde nici o logică nu te-ar fi îndemnat să arunci vreo bombă. 

În această seară, secretarul de stat american Madeleine Albright  s-a întâlnit  la Bruxelles  
cu purtătorul de cuvânt al guvernului provizoriu format  de UCK, Jakup Krasniqi,       
anunţă AFP. Albright a respins cererea lui Krasniqi, ca SUA să înarmeze UCK sau să trimită 
trupe la sol, însă i-a promis că va continua să menţină refugiaţii alungaţi din provincie    
cât mai aproape de Kosovo şi să le trimită ajutoare umanitare.

La 20.37, sirenele indicau încă o alarmă aeriană în Belgrad. Deja, de o jumătate de oră, 
câteva avioane survolaseră Vîrşeţul. Ne-am urcat pe acoperiş, de unde spectacolul         
era tot mai fascinant. Sârbii au întărit  artileria antiaeriană de pe centura capitalei.       
Chiar Mile a văzut  la întoarcere, sub podul dinspre Pancevo, două tunuri mascate           
cu o plasă în culori de camuflaj. Avioanele NATO au fost  întâmpinate cu o ploaie 
ucigătoare de proiectile, care a făcut cerul să pară un imens foc de artificii argintii. 
Începutul nopţii părea să fie favorabil sârbilor, care au lovit încă un avion inamic,            
în jurul orei 21.30. Acesta a reuşit să aterizeze de urgenţă pe aeroportul Osmaci,           
de lângă Tuzla (în Bosnia-Herţegovina), aeroport  controlat de trupele SFOR.                 
Mai târziu însă, atacurile s-au înteţit, aşternând un covor de bombe peste oraşele 
iugoslave.

“Ne aflăm în plin război şi acest război este neconstituţional, în absenţa unei declaraţii     
a Congresului, singurul abilitat să o facă,” a declarat astăzi, congress-man-ul republican 
Tom Campbell, citat de cotidianul New York Times. El a prezentat Congresului american 
două rezoluţii: una prin care se face apel la retragerea militarilor americani din conflict,  
iar alta prin care se cere o declaraţie de război împotriva Iugoslaviei, solicitând colegilor  
să aleagă una din ele. 

La 22.40, patru proiectile au lovit, din nou, rezervoarele rafinăriei de la Pancevo.        
Cerul era roşu în direcţia aceea şi în aer a revenit mirosul de benzină arsă.          
Avioanele veniseră dinspre nord-vest, au survolat Novi Sadul (lansând câteva proiectile 
asupra rafinăriei) şi Belgradul, reuşind să străpungă antiaeriana şi continuându-şi zborul 
către est. Eram îngrijoraţi pentru Daniel Uncu, deoarece convoiul plecat  la Grdelica         
nu se întorsese. Când, în sfârşit, a venit, ne-a povestit îngrozit cum trecuseră cu autocarul 
printre bateriile antiaerienei care, chiar în acel moment, trăgeau asupra avioanelor 
inamice.



Pentagonul a anunţat astăzi că raidurile NATO au distrus, în proporţie de 100 % 
capacităţile de rafinare a petrolului din Iugoslavia, chiar dacă în ţară sunt încă rezerve 
considerabile de petrol. Deşi avioanele aliate au efectuat deja peste 6.000 de ieşiri 
aeriene, apărarea antiaeriană sârbă reprezintă încă “un factor de ameninţare major”.     
Un oficial al NATO a dezvăluit agenţiei AFP, pentru prima dată de la începutul conflictului, 
că Alianţa dispune de 560 de avioane de toate tipurile şi că liniile de comunicaţie      
dintre Belgrad şi Kosovo au fost distruse, în proporţie de 70 %, în timp ce              
Armata Iugoslavă a pierdut între 50 şi 70 % din stocurile de carburant.

                    
                       Incendiu la Pancevo, după bombardamentele NATO

La 23.05, pentru a cincea oară, au fost bombardate instalaţiile petroliere de lângă Sombor. 
La miezul nopţii, am auzit  din nou antiaeriana Belgradului. Avioanele au trecut din nou     
şi au lovit oraşele Uzice, Cacak (iar fabrica “Sloboda”), Kraljevo (aerodromul                   
şi podul cel nou), Kragujevac (din halele fabricii “Zastava” nu au mai rămas               
decât scheletele metalice), Smederevo şi Kopaonik (unde a fost distrus hotelul “Baciste”  
şi avariată staţia meteo). Până la ora 2.00, Priştina a fost lovită de 12 ori, fiind atinse 
depozitele “Jugopetrol”, fabrica de mase plastice şi şoseaua spre Kosovoploje. La 3.00,     
a fost bombardat podul peste râul Rasina din Krusevac. La 3.20, am văzut pe cer,           
cu ochiul liber, o formaţie de 4 avioane care survola Belgradul. Un sfert de oră mai târziu, 
am auzit bubuituri dinspre sudul oraşului, unde a fost lovită cazarma “Vasa Carapic”      
din cartierul Banjica. Suflul exploziilor a spart mai multe geamuri ale spitalului      
Academiei Militare de Medicină, unde 20 de pacienţi au fost  răniţi de cioburi sau au suferit 
şocuri cardiace de spaimă. Tot atunci a fost atinsă de bombe şi Academia de Poliţie       
din cartierul Dedinje. 

AFP a dezvăluit că americanii apreciază că distribuirea de ajutoare umanitare             
celor 260.000 de persoane deplasate în centrul provinciei Kosovo este foarte greu          
de realizat, datorită ripostei forţelor sârbe. “Avioanele de transport necesare            
pentru această operaţiune sunt  lente şi de joasă altitudine şi ar fi vulnerabile                  
în faţa artileriei antiaeriene sârbe,” a declarat generalul Wesley Clark. Mai mulţi diplomaţi 
NATO evocaseră posibilitatea paraşutării de alimente, medicamente şi pături             
pentru etnicii albanezi refugiaţi în centrul provinciei Kosovo.



La 5.30, avioanele au mai lansat  două bombe în depozitele rafinăriei din Pancevo,        
încă două în instalaţiile “Jugopetrol” din Smederevo şi, la întoarcere, au tras o rachetă     
în cartierul Novi Beograd. Aceasta a căzut lângă sala polivalentă “Arena” şi nu a explodat, 
fiind dezamorsată de genişti. 

13 aprilie 1999

Alarma aeriană s-a ridicat la 7.32, când tocmai terminasem transmisia pentru emisiunea 
de dimineaţă şi încercam să adorm. Mi-am mai notat  o ştire: 40 de cadavre                  
ale unor militari americani au fost trimise în SUA, ieri, cu un avion ce a decolat               
de pe aeroportul Petrovac din Macedonia. Erau corpurile celor două echipe de recuperare 
a unui pilot din două elicoptere care – spun sârbii – ar fi fost  doborâte în 9 aprilie,          
când încercau să se ridice. Nu ştiu cât e de adevărat, însă ştiu sigur că tactica               
pe care o aplicau sârbii, când observau un elicopter de recuperare, era de a-l lasă           
să aterizeze, să-l ia pe pilotul căutat şi să-l doboare când e cel mai vulnerabil, la decolare.

M-am trezit pe la 10.00, când Priştina se afla în plin bombardament. Primele bubuituri    
au fost auzite la 9.25 şi, până la 10.15, alte 4-5 explozii au marcat lovirea cazarmei 
“Kosovski junaci” şi a cartierului Gazimestan. Am trecut pe la Centrul Militar de presă,    
mi-am luat un buletin informativ şi m-am dus la Media Center. Am aflat  o veste           
care m-a cam neliniştit: Peter Gigliotti, cameramanul BBC, a fost reţinut de Poliţie,       
care a descins azi dimineaţă la hotelul “Hyatt”, condus până la frontiera română              
şi expulzat fără explicaţii. Cei doi reporteri ai BBC, John Simpson şi Mike Williams,           
au fost lăsaţi în pace. Nu am reuşit să aflu niciodată, deşi am stat de vorbă                   
cu Simpson într-o după-amiază, ce a filmat Gigliotti sau ce a făcut de a fost expulzat.

NATO a recunoscut astăzi că a bombardat podul de la Grdelica, “pe care sau în apropierea 
căruia se afla un tren de persoane”. Într-un comunicat oficial al Alianţei citat de AFP,       
se precizează că “podul era o parte importantă a liniilor de aprovizionare a forţelor         
de securitate şi militare ale Iugoslaviei în Kosovo. Rapoartele militare indică faptul că,     
pe pod sau în apropierea podului se afla un tren, în momentul bombardamentului.”         
În final, oficialii NATO au ţinut să precizeze că “Alianţa a luat  măsuri extraordinare     
pentru a evita producerea de pagube colaterale”.

Generalul Wesley Clark a apărut, personal, în conferinţa de presă a NATO,                
pentru a justifica eroarea de la Grdelica. El a prezentat înregistrarea imaginilor filmate     
de camera instalată pe prima rachetă care a lovit garnitura şi a explicat  că trenul a apărut 
brusc pe pod şi a fost imposibil ca traiectoria rachetei să mai fie deviată.                    
Unul din scopurile instalării unor camere video pe rachetele lansate din avion era ca pilotul 
să poată vedea încotro se îndreaptă aceasta şi, în cazul unei erori, să o poată devia        
în ultimul moment. Nouă luni mai târziu, după ce cotidianul german “Frankfurter 
Rundschau” a dezvăluit că imaginile prezentate de Wesley Clark ziariştilor au fost trucate, 
fiind derulate cu o viteză de 3 ori mai mare decât cea reală, pentru a se da impresia        
că nu se mai putea face nimic, Statul Major al NATO a recunoscut că atunci a minţit.      
Ce să-i faci? D-ale războiului…



                         
                          Resturile trenului bombardat de NATO la Grdelica

Astăzi, după o zi de tăcere, au început să apară reacţii la votul Parlamentului Iugoslav, 
care aproba aderarea la Uniunea Rusia-Belarus. Parcă mai încrezător ca niciodată           
în forţa sârbilor, Vuk Draskovic a declarat că este momentul realizării unui compromis      
în problema Kosovo: “Nu poate fi vorba, în nici un caz, de prezenţa trupelor NATO           
în Kosovo sau de crearea unei a treia republici în cadrul Federaţiei Iugoslave.”         
Vojislav Seselj, preşedintele SRS, a spus: “Este unul din cele mai grele momente        
pentru Serbia. Este cazul să se afirme legătura dintre popoarele slave din Europa.” 
Interesant că oamenii obişnuiţi nu au împărtăşit entuziasmul politicienilor. Ba mai mult, 
erau chiar sceptici că Rusia îşi va asuma riscurile de a pierde toate ajutoarele financiare 
ale Occidentului, care îi mai ţineau în viaţă fragila economie, pentru a salva Iugoslavia.

“Trebuie să se acţioneze ţinând cont de interesele Rusiei şi nu trebuie să permitem         
ca acest demers, logic în opinia Iugoslaviei, să ne antreneze într-un conflict militar,”          
a afirmat Oleg Sisuiev, prim adjunct al şefului administraţiei prezidenţiale de la Moscova, 
citat  de Itar-Tass. “Rusia trebuie să depună toate eforturile posibile în scopul opririi 
bombardamentelor barbare ale NATO în Iugoslavia, dar nu trebuie să cedăm               
unei conjuncturi politice de moment. La urma urmei, Iugoslavia nu are frontieră comună 
cu Rusia.”

După cum mă aşteptam, Uniunea Rusia-Belarus-Iugoslavia i-a isterizat pe politicienii 
români, care s-au întrecut în declaraţii apocaliptice. Care ne-au distrat teribil,              
când ne-au ajuns la urechi. PUNR a declarat  că aderarea Iugoslaviei la uniune afectează  
în mod direct  securitatea naţională a României. UFD a spus că formarea unei axe      
Rusia-Belarus-Iugoslavia va avea efecte nefaste asupra României. PNL aprecia că     
situaţia nou creată va determina NATO să ne primească mai repede în Alianţă.              
De aceeaşi părere erau liderii UDMR şi PD.

Politicienii cu experienţă nu s-au lăsat, însă, păcăliţi. Ion Diaconescu a explicat              
că proiectul aderării Iugoslaviei la uniune este doar un deziderat, cu slabe şanse            
de realizare în practică. Teodor Meleşcanu a spus că o eventuală uniune nu va funcţiona   
în acest moment, dar ideea ar putea fi speculată cu inteligenţă de diplomaţia românească, 
la summitul NATO de la Washington. În fine, Ion Iliescu a declarat că aderarea Iugoslaviei 
la Uniunea Rusia-Belarus nu va avea nici o consecinţă, “fiind doar un gest de disperare    
în faţa agresiunii NATO”, care nu-i va impresiona pe liderii Alianţei.



Încercând să aflu cât mai multe despre reacţiile politice ale sârbilor la Uniunea          
Rusia-Belarus-Iugoslavia, nici nu ştiu când a trecut ziua. Colegii mei de la Bucureşti     
erau atât de interesaţi de subiect, încât  am intrat în direct chiar şi la Ştirile de la 17.30. 
Pentru prima oară ! Tuturor le era greu să înţeleagă că, în afară de politicieni,          
nimeni nu se agită în Iugoslavia cu blestemata de uniune. 

“O prezenţă internaţională în Kosovo, sub orice formă, necesită acordul Republicii Federale 
Iugoslavia,” a declarat astăzi, la Oslo, ministrul rus de Externe, Igor Ivanov,                
după o întâlnire cu Madeleine Albright, anunţa AFP. La rândul său, secretarul de stat 
american a afirmat că a căzut de acord cu omologul său rus asupra câtorva principii 
privind rezolvarea crizei din Kosovo: încetarea violenţei în provincie, retragerea militarilor 
şi poliţiştilor sârbi, întoarcerea necondiţionată a refugiaţilor şi accesul în Kosovo              
al organizaţiilor umanitare. Totuşi, cei doi nu au reuşit să se înţeleagă asupra formei     
unei prezenţe militare internaţionale în provincie.

Astăzi, s-au dat din nou lupte grele în zona Tropoja, la graniţa dintre Iugoslavia şi Albania. 
Militarii sârbi au fost mai puternici şi i-au fugărit pe luptătorii UCK, intrând câteva sute     
de metri pe teritoriul albanez, până în satul Kamenica. Sârbii s-au întors imediat,           
dar a fost suficient pentru ca oficialii albanezi să facă mare scandal, pretinzând că 
acţiunea a fost intenţionată. Liderii NATO au înţeles care era adevărul, însă i-au avertizat 
pe sârbi să nu repete operaţiunea.

Pentru prima oară de la începutul crizei din Kosovo, primul ministru chinez Zhu Rongji    
şi-a exprimat public îndoielile în privinţa unei purificări etnice dusă de către sârbi             
în provincia Kosovo, anunţă AFP. 

Deşi sârbii nu au mediatizat  deloc incidentul, am reuşit să aflu că 1.000 de docheri 
muntenegreni din Bar au protestat împotriva folosirii acestui port comercial de către 
marina de război iugoslavă. Ieri, de pe navele de război s-a deschis focul                 
asupra avioanelor NATO. Dragan Nikezic, reprezentant al căpităniei portului, a explicat    
că muncitorii nu sunt împotriva Iugoslaviei, dar nu doresc ca portul Bar să ajungă          
pe lista ţintelor NATO, iar ei să devină şomeri, după o eventuală bombardare                  
a instalaţiilor portuare. Svetozar Marovic, preşedintele Parlamentului muntenegrean,        
a avertizat autorităţile militare să nu implice în conflict civili nevinovaţi.

La ştirile de seara ale RTS, sârbii vorbeau de două avioane ale NATO doborâte                
în timpul zilei. Primul, de tip Harrier, al cărui pilot nu a reuşit să se catapulteze, ar fi căzut 
în Bosnia, într-o zona înconjurată, imediat, de trupele SFOR. Al doilea, ale cărui imagini   
le-au şi prezentat, s-a prăbuşit lângă oraşul Zrenjanin. 



                                 
                                  Avionul NATO doborât langa Zrenjanin

“Conflictul dintre NATO şi Iugoslavia costă Statele Unite între 70 şi 100 de milioane        
de dolari în fiecare zi,” a afirmat  astăzi, liderul majorităţii republicane din Senatul 
american, Trent Lott, citat de cotidianul “Washington Times”. După o întâlnire                
cu secretarul de stat al Apărării, William Cohen, şi cu şeful Statului Major, generalul   
Henry Shelton, Lott  a declarat că, peste două zile, Casa Albă va comunica Congresului 
cifra exactă, mai ales că Bill Clinton intenţionează să ceară fonduri suplimentare            
de urgenţă, pentru a sprijini efortul militar împotriva Belgradului. 

În mod ciudat, în această seară am mâncat liniştiţi. Alarma aeriană încă nu sunase.      
Ne-am strâns apoi în bar, la o cafea, şi am povestit tot felul. Apoi am băut o bere.       
Apoi încă una. Apoi încă o cafea. Am început al doilea pachet de ţigări. Tot mai neliniştiţi, 
ne uitam la ceas. Apoi la vitrina fără bandă izolantă. Abia la 23.50, a venit şi urletul     
mult-aşteptat al sirenelor. Am răsuflat uşuraţi. În sfârşit, alarma aeriană.

Mile s-a dus până la hotel “Hyatt”, împreună cu o echipă venită de la Antena 1. Au sunat 
înainte de a intra în Iugoslavia, să-l roage să le obţină cazare la hotel “Toplice”.            
Din echipă făcea parte doar cameramanul Florin Dobre şi un şofer - de la Antena 1. 
Ceilalţi doi erau Narcisa Iorga şi fotograful Radu Vioreanu - de la “Jurnalul naţional”. 
Spuneau că au aranjat un interviu cu Arkan, ai cărui băieţi urmau să-i aştepte în vamă    
şi să-i conducă la Belgrad. Desigur că nu i-a aşteptat nimeni. Mai mult, când s-au dus     
la “Hyatt”, Narcisa - care se lăuda că ştie sârbeşte - l-a rugat pe Mile să-i fie translator. 
Când i-a solicitat  interviul, Arkan i-a refuzat fără prea multă eleganţă, spunându-le         
că are programat un alt interviu, pentru France Presse. 

Până la urmă, Narcisa i-a luat un interviu lui Arkan. Acesta stătea în fiecare seară            
în barul hotelului “Hyatt”, la care se zvonea că ar fi acţionar, şi dădea oricui interviuri      
pe bani. Vorbea gratis doar pentru ruşi, greci sau români. Ne-am distrat  foarte tare     
când Mile ne-a imitat răcnetul pe care l-a scos Arkan, când Narcisa Iorga l-a rugat          
să filmeze interviul la el acasă. “Femeie! Tu nu ştii că vila mea e pe lista ţintelor NATO?” 
După interviu, Arkan i-a dat Narcisei şi o casetă pe care erau filmaţi „tigrii” lui,                
în timpul unor antrenamente. Ştiu că, prezentat la Antena 1, materialul a avut            
mare succes. Când Mile le-a explicat asta sârbilor, au râs cu lacrimi. Pentru ei,           
Arkan nu era decât un şmecheraş căruia îi plăcea să se dea mare. Nu dădeau doi bani   
pe el şi se mirau că străinii l-au transformat într-un adevărat “Rambo”.



Cotidianul “Washington Times” anunţa că astăzi, după 3 săptămâni de război, Bill Clinton 
a semnat următorul decret: “Prin puterea învestita în mine, ca preşedinte,                     
de Constituţie şi de Legislativul Statelor Unite ale Americii, inclusiv secţiunea 112             
a Codului Intern de Procedură, stabilesc ca teatre de operaţiuni militare, inclusiv spaţiile 
aeriene ale acestora, locurile unde forţele armate ale Statelor Unite sunt  angajate în luptă: 
Republica Federală Iugoslavia, Albania, Marea Adriatică şi Marea Ionică, la nord             
de paralela 39. Pentru îndeplinirea acestui ordin, decretez data de 24 martie 1999,         
ca zi de începere a activităţilor de luptă în aceste zone. William J.Clinton, Casa Albă,        
13 aprilie 1999 “

Chiar la miezul nopţii, două proiectile au explodat lângă hidrocentrala Bistrica,       
spărgând geamurile de la sala maşinilor şi lăsând totul în întuneric. La 0.15,                 
mai multe proiectile au căzut, din nou, în zona mănăstirii Gracanica. Un sfert de oră     
mai târziu, bombele atingeau autogara din Priştina, aeroportul Slatina şi un cartier 
apropiat. Clădirea autogării a fost complet devastată, iar 10 autobuze s-au făcut scrum. 
Rachetele au distrus apoi un mare pod de cale ferată, între Priboje şi Prijepolje, 
întrerupând legătura feroviară dintre Bar şi Belgrad. La ora 1.00, explodau bombe        
într-un sat de lângă Kosovska Mitrovica. La 1.10, exploziile provocau incendii                  
în satul Prijanovic, de lângă Cacak. 

De pe acoperiş, am putut  vedea, la 1.20, un atac al aviaţiei NATO asupra Novi Sad-ului. 
Tirurile antiaerienei, după care câteva explozii în centrul oraşului. Am auzit bubuituri 
dinspre Novi Beograd şi Zemun, unde piloţii NATO încercau să lovească o cazarmă.        
Un alt pod, rutier, de la Uzice, a fost avariat tot în această noapte. La ora 5.00,         
pentru prima dată de la începutul războiului, explodau bombe lângă oraşul Pirot,        
unde un incendiu puternic izbucnise în satul Izvor. Între 5.30 şi 6.00, în timpul unui raid 
puternic asupra fabricii “Krusik” din Valjevo, a fost avariată centrala electrică,                  
2 muncitori fiind răniţi. 

14 aprilie 1999

Azi dimineaţă era să înnebunesc de ciudă. Sirenele de încetare a alarmei aeriene au sunat 
la 7.04, exact cu 1 minut înainte ca eu să intru în direct în emisiunea de dimineaţă.

La ora 9.00, a sosit la Belgrad Aleksandr Lukaşenko, preşedintele Republicii Belarus. 
Acesta a declarat  la aeroport că vizita sa are ca scop stabilirea modalităţilor concrete      
de aderare a Iugoslaviei la Uniunea Rusia-Belarus şi că speră ca rezultatul final               
al vizitei sale să aducă pacea în Iugoslavia. Lukaşenko a fost îmbrăţişat  cu multă căldură 
de Slobodan Milosevic, la reşedinţa acestuia unde, imediat, au început convorbirile oficiale. 
Vizita lui Lukaşenko a dat ocazia unei premiere: pentru prima oară de la începutul 
războiului, Milosevic apărea în faţa jurnaliştilor străini. E drept, fără să facă                 
vreo declaraţie. După discuţii, preşedintele Belarus a vizitat  Academia Militară                
de Medicină, avariată luni noaptea de suflul unei explozii în apropiere.



                                         
   Slobodan Milosevic, împreună cu Aleksandr Lukasenko, preşedintele Belarus

Parcă în semn de bun-venit, la ora 10.00, o bubuitură puternică a zguduit               
centrul Belgradului, urmată, la câteva minute, de sirenele alarmei aeriene. Sârbii            
au anunţat că a fost un avion NATO care ar fi spart bariera sonică la joasă înălţime,        
în apropierea capitalei iugoslave. Pentru că această explicaţie era întotdeauna folosită 
când vreun proiectil al NATO atingea un obiectiv militar, ne-am interesat şi am aflat         
că, într-adevăr, o rachetă lovise cazarma “Topcidar” din cartierul Novi Beograd. La 9.58,    
o explozie puternică fusese auzită şi la Novi Sad, tot  înaintea sirenelor alarmei aeriene, 
care a fost declanşată şi la Nis, Kragujevac şi Cacak. La Belgrad nu au mai căzut          
alte bombe şi alarma a fost ridicată la 12.30. 

Dacă preşedintele american Bill Clinton a fost mult mai preocupat, la începutul anului,    
de procedura de destituire din funcţie pe care o iniţiase Congresul împotriva să, decât      
de o rezolvare a crizei din Kosovo, agenţia Itar-Tass a dezvăluit  că nici Boris Elţîn           
nu stă pe roze. Deputaţii ruşi au amânat pentru 15 mai dezbaterea privind destituirea    
din funcţie a lui Elţîn, care este acuzat de genocid împotriva poporului rus,          
dizolvarea URSS din 1991, ruinarea Armatei şi a complexului militaro-industrial,           
atac armat împotriva Parlamentului revoltat  în 1993 şi declanşarea războiului                
din Cecenia în 1994.

Tot astăzi, a sosit în capitala iugoslavă Gregor Gysi, lider al Partidului Socialismului 
Democratic din Germania. “În locul bombelor, trebuie să-şi spună cuvântul diplomaţia,”    
a declarat  Gysi, după ce a vizitat ce a mai rămas din Uzinele “Zastava” din Kragujevac. 
“Atacul NATO împotriva Iugoslaviei a fost declanşat uşor, dar va fi greu de oprit.     
Partidul meu se străduieşte să găsească o soluţie politică de oprire a conflictului.”      
Omul politic german a promis că va povesti în Parlament ce a văzut aici.

Pe la ora 11.00, avioanele NATO au atacat oraşul Prizren. Două proiectile au explodat      
în apropierea unei cazarme, fără a produce victime. Centrul de presă din Priştina             
a comunicat că, azi-noapte, sârbii au reuşit  să doboare încă un avion-spion fără pilot,  
care s-a prăbuşit lângă cimitirul ortodox din Kosovo Polje. Cei care l-au văzut au povestit 
că avionul purta însemnele Armatei germane. 



Profitând de vizita lui Aleksandr Lukaşenko la Belgrad, Vojislav Seselj a ţinut                   
să se remarce, declarând că, în aceste momente, toate forţele militare, politice,  
economice şi culturale trebuie să strângă rândurile în jurul Iugoslaviei, Rusiei şi Belarus, 
pentru apărarea intereselor vitale ale lumii ortodoxe slave. “Azi, popoarele sârb, rus         
şi belarus trebuie să se unească împotriva imperialismului de tip neo-nazist  al SUA          
şi al sateliţilor săi politici şi militari.”  

Cancelarul german Gerhard Schroeder a propus la Strasbourg un "plan Marshall"      
pentru Balcani, cu ocazia sesiunii lunare a Parlamentului European."Europa trebuie         
să considere Balcanii ca o parte integrantă a continentului,” a declarat Schroder,          
citat  de AFP. “Acest plan va costa scump Europa, dar bineînţeles, mult mai puţin        
decât ar costa-o continuarea războiului.”

Pe la prânz, în timp ce stăteam în faţa computerului la Media Center, am auzit                 
o voce cunoscută. M-am întors şi am văzut-o pe fosta mea colegă Domnica Macri,       
care acum lucra la “Curentul”. Ne-am îmbrăţişat, bucuroşi de revedere şi am băut 
împreună o cafea. Pentru că - tot  de la “Curentul” - erau la Belgrad şi Daniel Uncu          
şi Mihăilă, ea scria mai mult reportaje. Din păcate, nici unul dintre noi nu avea            
prea multă vreme pentru poveşti, mai ales că, de dimineaţă, mă sunaseră colegii           
de la ProFM care doreau, şi ei, o corespondenţă pentru ştiri.

După-amiază, Domnica s-a dus la înmormântarea lui Slavko Curuvija. Câteva zeci           
de jurnalişti sârbi au participat la funeralii. La mormânt, Ljiljana Smajlovic, redactor         
la săptămânalul “Evropljanin”, şi-a amintit că, la începutul crizei iugoslave, Curuvija        
le-a spus în redacţie două lucruri: “Niciodată să nu daţi înapoi în faţa cenzurii!”               
şi “Bombardarea Serbiei este ilegală, nelegitimă şi imorală”. 

                        
                                     Înmormântarea lui Slavko Curuvija

Trei jurnalişti britanici ai televiziunii BBC, trimişi la graniţa cu Kosovo, au fost  jefuiţi astăzi 
în nord-estul Albaniei, de doi bărbaţi mascaţi, înarmaţi cu mitraliere Kalaşnikov.  
Reporterul Jeremy Bowen, cameramanul Vaughan Smith şi un translator au fost jefuiţi    
de tot ce aveau asupra lor: echipament de filmare, veste şi bani, însă au reuşit să ascundă 
caseta pe care o filmaseră de-a lungul zilei. Au revenit  în oraşul Kukes, de unde             
şi-au transmis corespondenţa.



Astăzi, au reapărut tensiuni între conducerea Republicii Muntenegru şi cea a Serbiei. 
Primul ministru muntenegrean Filip Vujanovic a declarat chiar că ţara sa este gata          
să se apere în faţa unui atac al Armatei iugoslave împotriva instituţiilor democratice       
din această ţară. La rândul său, ministrul de Interne Vukasin Maras a avertizat                
în legătură cu pericolul izbucnirii unui război civil, în cazul în care Armata iugoslavă         
ar încerca o lovitură de stat în Muntenegru. Marina iugoslavă de război a comunicat  că, 
până în 16 aprilie, navigaţia în apele teritoriale iugoslave a fost interzisă,                      
“din cauza ameninţărilor tot  mai intense ale NATO la adresa Iugoslaviei”.                        
În funcţie de evoluţia situaţiei, interdicţia ar putea fi menţinută sau nu.      

Este incredibil cât  de mărunţi sunt  politicienii, indiferent de gravitatea situaţiei în care     
se află ţara lor ! În realitate, de-a lungul întregului război, în spatele tensiunilor         
dintre Serbia şi Muntenegru nu au stat  decât vechi ranchiuni şi rivalităţi politice,     
precum şi disperarea clasei politice muntenegrene că îşi pierde imensa sursă de bani    
care era contrabanda. Pentru că Muntenegru era patria contrabandei: cu ţigări,              
cu maşini furate, cu carburanţi sau droguri. Aici puteam cumpăra un jeep aproape nou    
cu 7-8.000 DM, însă puteam ieşi cu el din Iugoslavia doar pe riscul meu.                       
De aici veneau ţigările care aprovizionau piaţa neagră din întreaga Iugoslavie.                
De aici veneau armele. Şi tot pe aici se aproviziona Iugoslavia cu combustibil,                 
în ciuda embargoului. Şi, desigur că, pentru a închide ochii, procente grase din aceste 
afaceri intrau în buzunarele politicienilor.

Un raport al CIA, publicat de AFP, îl caracteriza pe Milo Djukanovic (care acum poza         
în toată presa străină drept marele dizident care rezistă în faţa preşedintelui iugoslav)     
ca un individ care şi-a construit  cariera în umbra lui Slobodan Milosevic. În 1991,             
el susţinea cu entuziasm bombardarea Dubrovnikului, după care a dobândit                    
o avere colosală încălcând embargoul impus Iugoslaviei şi controlând contrabanda         
cu bunuri interzise.

Şi ca să înţeleagă toată lumea care era miza tensiunilor dintre Muntenegru şi Serbia, 
trebuie să mai adaug ceva. După ce NATO a impus un embargo petrolier împotriva 
Iugoslaviei, menit să lase Armata lui Milosevic fără carburanţi, realitatea a confirmat 
ipocrizia cu care era tratat războiul. Sârbii au continuat să fie aprovizionaţi cu petrol         
şi nu atât de către Rusia, pe care o acuzau liderii occidentali, ci chiar de navele         
ţărilor membre NATO. Potrivit informaţiilor dezvăluite de serviciile secrete americane, 
numai în luna aprilie, din cele şapte cargouri petroliere care au fost descărcate în portul 
muntenegrean Bar, două aveau pavilion britanic, unul - olandez, iar celelalte patru 
aparţineau unei familii de armatori greci. O dovadă în plus că războiul era o afacere 
extrem de profitabilă pentru toată lumea şi că Muntenegru şi-a avut rolul său. 

În fine, RTS a arătat mai multe imagini de la întâlnirea Milosevic-Lukaşenko.                  
La finalul discuţiilor, preşedintele iugoslav i-a mulţumit  celui din Belarus pentru efortul    
de a veni la Belgrad. El a reafirmat “poziţia pacifistă a Iugoslaviei”, considerând              
că rezolvarea conflictului din regiune poate veni doar din plan politic. I-a înmânat 
documentele oficiale ce conţineau cererea de aderare la Uniunea Rusia-Belarus               
şi o scrisoare pentru Boris Elţîn. “Se încearcă să se justifice această agresiune             
prin grija faţă de drepturile omului, dar, de fapt, se încalcă toate drepturile omului           
şi toate normele internaţionale,” a repetat Slobodan Milosevic, la sfârşitul întâlnirii          



cu Aleksandr Lukaşenko. “În faţa acestei agresiuni, nu avem decât o soluţie:                 
să ne apărăm ţara. Este absurd, la acest sfârşit de secol XX, ca cineva să poată ezita  
între o abordare multietnică, multiculturală şi multireligioasă a problemei din Kosovo         
şi o abordare nazistă care favorizează o comunitate, pe care doreşte să o impună       
drept stăpâna tuturor celorlalte.”      

Înainte de a pleca, Aleksandr Lukaşenko a declarat: “Sper că vizita mea a apropiat  pacea, 
măcar cu doi-trei paşi. Preşedintele Slobodan Milosevic este gata să accepte prezenţa     
în Kosovo a unor observatori, cu condiţia ca aceştia să fie neînarmaţi şi să provină din ţări 
care nu participă la agresiunea NATO împotriva Iugoslaviei.” 

Agenţia Itar-Tass a anunţat că Boris Elţîn l-a numit  pe Viktor Cernomîrdin în funcţia     
nou-creată de reprezentant  personal al preşedintelui Rusiei pentru Iugoslavia. “Criza     
din Iugoslavia are nevoie de soluţii mai puţin ortodoxe,” a declarat Dimitri Iakuşin, 
secretarul de presă al lui Elţîn, care a precizat că Cernomîrdin este cel mai în măsură 
pentru a găsi astfel de soluţii.

                  
           Convoiul de refugiaţi albanezi bombardat de NATO lângă Djakovica

Dar imaginile care ne-au şocat cel mai mult  au fost  filmate de APTN şi, apoi,                 
de televiziunea iugoslavă, în apropiere de oraşul Djakovica din Metohia. Aici, două coloane 
de refugiaţi au fost atacate de avioanele NATO. Atacurile au avut  loc între orele 13.00      
şi 14.00. Prima coloană de refugiaţi a fost  surprinsă între satele Madanaj şi Meha,           
la câţiva kilometri de Djakovica, iar a doua, tot în plin câmp, între Prizren şi Djakovica.  
Din spusele sârbilor, în cele două coloane se aflau câteva sute de refugiaţi albanezi       
care se întorceau la casele lor. Avioanele au atacat convoaiele în două raiduri,                
cel puţin 75 de oameni fiind ucişi şi alţi 25 răniţi.

Cele două convoaie erau însoţite  de poliţişti sârbi, dintre care 3 au fost răniţi, în timp ce 
încercau să se ascundă în casele răzleţe din apropiere. Albanezii care au scăpat  cu viaţă 
povesteau că au încercat să se culce la pământ, crezând că avioanele vor doar să îi sperie. 
Apoi au privit, împietriţi de groază, bombele care cădeau din cer. Primii care au ajuns      
la faţa locului au fost reporterii APTN. Imaginile pe care le-au filmat au făcut, instantaneu, 



înconjurul lumii. Bărbaţi şi femei plângeau şi rătăceau dezorientaţi, printre remorcile 
zdrobite de bombe ale tractoarelor, în care s-au aflat oameni şi bruma de lucruri            
pe care o luaseră cu ei. Poliţiştii sârbi alergau, cărând în braţe copii răniţi sau şocaţi. 
Cadavre carbonizate fumegau pe drumul prăfuit. Bucăţi de trupuri umane erau împrăştiate 
în iarbă, printre oale şi roţi de tractor. Totul era un amestec de mizerie şi durere,            
de sânge şi groază.

După apariţia pe posturile occidentale de televiziune a imaginilor de la Djakovica, 
premierul britanic Tony Blair a afirmat la Bruxelles că responsabilitatea pentru moartea 
civililor în Kosovo revine complet preşedintelui iugoslav, Slobodan Milosevic. Subliniind     
că nu dispune de informaţii precise, Blair a declarat că nu se pot  lua în serios acuzaţiile 
aduse de autorităţile sârbe. Pe de altă parte, un oficial al NATO care a dorit să-şi păstreze 
anonimatul a declarat  pentru AFP că avioane sârbe au survolat miercuri zona din Kosovo 
unde bombardamentele aeriene au provocat moartea mai multor refugiaţi. "Avem impresia 
că este o înscenare a sârbilor," a declarat acesta.

Mai târziu, NATO a recunoscut  că a bombardat, din greşeală, "un vehicul civil" aflat      
într-un convoi în sud-vestul provinciei Kosovo, dar nu a putut preciza numărul victimelor. 
"În urma anchetei preliminare, NATO confirmă că e posibil ca unul dintre avioanele sale  
să fi lansat din greşeală o bombă asupra unui vehicul civil aflat într-un convoi,"    
precizează un comunicat. 

                            
           Convoiul de refugiaţi albanezi bombardat de NATO lângă Djakovica

Alarma a sunat la 20.40. Am coborât în barul hotelului, simţind nevoia să bem ceva.     
Nici măcar Boban, băiatul ce lucra noaptea la buticul deschis în holul hotelului, nu mai era 
la fel de vorbăreţ. Boban era din Valjevo şi ne ţinea, tot timpul, la curent cu ce               
se întâmpla la el acasă. Era scund, dar bine legat şi avea pielea mai măslinie. De câte ori 
ne vedea, faţa i se lumina de un zâmbet cald. Nu a fost greu să ne împrietenim,           
mai ales că ne amuzam împreună de cei doi jurnalişti cehi, care au reuşit să-i golească 
rezerva de Ballantine’s. Buticul era al fratelui său, care îi semăna: la fel de negricios,   
puţin mai înalt, dar bine clădit. Boban a făcut primul pas în prietenia cu noi,               
când ne-a lăsat să citim gratis ziarele locale pe care le primea în fiecare dimineaţă.   
Seara, noi l-am invitat să bea cu noi o cafea şi am început să o bârfim pe frumoasa blondă 
care locuia în hotel şi ne sucise minţile tuturor, dar nu răspundea avansurilor nimănui.



În această seară, n-am stat prea mult  la bârfe cu Boban, pentru că a zdrăngănit  vitrina 
dinspre stradă. Am dat  o fugă până pe acoperiş. Se auzeau bubuituri seci dinspre sudul 
oraşului. Câteva proiectile au explodat pe dealul Strazevica. Studio B a arătat           
câteva imagini, cu o grădiniţă şi magazinul “Beograd” rămase fără geamuri şi vitrine. 
Oricum, cerul continua să fie acoperit  cu nori, ceea ce ne liniştea puţin. Rareori,   
avioanele NATO îndrăzneau să coboare sub plafonul de nori, de teama antiaerienei.

Pe la 1.30, am auzit din nou avioanele. Norii se mai risipiseră şi am văzut una din cele  
mai grele bătălii de până acum, între antiaeriană şi avioanele care atacau în valuri.     
Cerul era luminat ca ziua, din cauza exploziilor şi a dârelor argintii ale tirurilor antiaerienei. 
Câteva avioane au reuşit  să treacă prin pânza de foc şi au lovit mai multe ţinte             
din Belgrad. Am auzit 4 sau 5 explozii puternice, una după alta, care au acoperit 
bubuiturile surde ale tunurilor sârbilor. Avioanele au dispărut şi peste Belgrad s-a lăsat     
o linişte grea. Auzeam cum oamenii din blocurile din jur deschid geamurile şi şuşotesc 
îngrijoraţi, scrâşnind, tot la două vorbe, câte-o înjurătură. Un fum gros se ridica      
dinspre cartierul Rakovica şi, când am ajuns pe colina Kalemegdan, am zărit  un incendiu  
şi în direcţia suburbiei Zemun. Cred că aici a fost din nou atins un obiectiv militar 
important, fiindcă sârbii nu au comunicat nimic. În schimb, în Rakovica, au recunoscut    
că a fost lovită cazarma de pe strada Patriarhul Dimitrie. Aici, vreme de o oră,               
au continuat să se audă zeci de explozii, probabil din cauza muniţiei rămase în depozite. 
Comandamentul Apărării Civile i-a rugat  pe oameni să stea în adăposturi şi, până în zori, 
curentul a rămas întrerupt.

                              
             Antiaeriana sârbă respinge un atac al NATO deasupra Belgradului

NATO întreprinde o anchetă în rândul propriilor efective pentru a-i găsi pe cel sau pe cei 
care au informat Belgradul despre atacurile aeriene plănuite de aliaţi, a afirmat miercuri 
cotidianul german "Suddeutsche Zeitung". Ziarul scrie că un spion intern a informat 
Belgradul în legătură cu viitoarele ţinte ale tirurilor aliate. Ministerul iugoslav de Interne    
a putut  astfel să fie evacuat în noaptea de 3 aprilie, chiar înainte ca sediul                     
să fie bombardat  de Alianţă. În noaptea precedentă, numeroşi funcţionari încă mai lucrau 
în clădire. Această scurgere de informaţii a mai permis poliţiei sârbe să bareze un pod     
cu doar câteva minute înaintea bombardării lui şi, de asemenea, soldaţilor dintr-o cazarmă 
să evacueze clădirea cu puţin timp înaintea atacurilor. După cum au putut observa 
corespondenţii de presă străini aflaţi la Belgrad, nici o clădire oficială nu a mai fost  folosită 
începând cu 24 martie, aşa că toate supoziţiile oficialilor NATO pleacă de la premiza        
că generalii sârbi ar fi atât de demenţi încât să continue să lucreze în clădirile oficiale,      
la fel ca pe timp de pace.



Mult  mai grele au fost bombardamentele în restul ţării. În satul Pavlovac de lângă Vranje, 
o fetiţă de 14 ani şi un bărbat  de 65 de ani au fost ucişi de explozia unei bombe.           
La 20.35, trei proiectile au lovit Priştina, dintre care unul a explodat lângă releul             
de televiziune de pe muntele Goles. La 21.30, şase proiectile au distrus podul peste râul 
Toplica, de la intrarea în Kursumlija, şi au rănit trei civili. La miezul nopţii, au căzut bombe  
la Boljevac, unde sârbii spun că nu exista obiective militare. 

La 0.10, două explozii puternice s-au auzit  în centrul oraşului Kragujevac.                     
De această dată, a fost lovită cazarma “Vojvod Putnik”, fiind avariate o şcoală, teatrul      
şi mai multe clădiri din apropiere. La 0.16, locuitorii din Cacak şi împrejurimi au rămas 
fără programele televiziunii iugoslave, după ce releul TV a fost  lovit. Incendiul izbucnit    
pe deal lumina întreaga zonă. La 0.20, a fost  lovit şi releul de pe muntele Zlatibor.          
La aceeaşi oră, a fost  bombardat şi satul Pribjevic, situat  la 14 km de Valjevo.            
Două minute mai târziu, două proiectile loveau podul peste Morava de Vest din satul Javik, 
la câţiva kilometri de Krusevac.

La ora 4.00, al doilea raid asupra Krusevac-ului a vizat un pod de cale ferată,           
fabrica constructoare de maşini “14 Octombrie” şi sala de sport, mai mulţi civili fiind răniţi. 
La 2.00, satul Samoil de lângă Kraljevo a fost  atins de 10 proiectile. La 0.45 şi 4.45, 
avioanele NATO au lovit în două rânduri partea de nord şi aeroportul oraşului Nis. 

Ministerul macedonean al Apărării a cerut  luarea unor măsuri de asanare şi dezinfecţie    
la punctul de frontieră de la Blace, unde mii de refugiaţi din Kosovo aşteaptă să intre      
în Macedonia. "UNHCR, în concordanţă cu Ministerul macedonean de Externe, trebuie      
să rezolve problema asanării şi dezinfectării la nivelul postului de frontieră de la Blace, 
care constituie o potenţială sursă de epidemie", a anunţat ministerul. Armata americană 
va construi două tabere pentru adăpostirea a aproximativ 20.000 de refugiaţi în Albania, 
lângă graniţa cu  Macedonia, a spus coordonatorul ajutorului american pentru Kosovo, 
Brian Atwood, citat de AFP.

Televiziunile şi radiourile iugoslave au anunţat că, în această noapte, antiaeriana             
ar fi doborât  mai multe avioane inamice. Sârbii spun că, în atacul de la ora 0.20       
asupra regiunii Zlatibor, un avion NATO a fost doborât, iar pilotul s-a catapultat. Un altul  
ar fi explodat în aer, lângă Gorazde. Unul ar fi explodat pe muntele Majevica, când încerca 
să aterizeze de urgenţă în Bosnia-Herţegovina, pe aeroportul din Tuzla,                
controlat  de forţele SFOR. Tot lângă Tuzla, pe dealul Kadijina Cesma, a mai căzut           
un avion, alte câteva fiind văzute în zonă, încercând să-l găsească pe pilotul                
care se paraşutase. Un al cincilea ar fi căzut lângă Pale, capitala Republicii Srpska,      
după ce a încercat fără succes să aterizeze la Sarajevo. În regiune s-ar fi prăbuşit           
şi două elicoptere americane, nimerite de antiaeriana sârbă şi doar doi militari              
din cei 37 aflaţi la bord ar fi reuşit să scape cu viaţă. 

Martori oculari ne-au povestit că au văzut  cum un avion lovit  de sârbi ar fi căzut        
lângă Pancevo, însă nu exista o confirmare oficială. În schimb, colonelul Aleksandr Olinik, 
care a făcut parte din ultima delegaţie oficială rusă, a declarat unui ziar din Moscova      
că însuşi preşedintele Slobodan Milosevic i-ar fi spus că sârbii au doborât până acum     
nu mai puţin de 36 avioane inamice şi 119 rachete de croazieră. După atâtea nenorociri, 
am adormit visând numai bombe şi avioane în picaj.



15 aprilie 1999

Alarma aeriană s-a ridicat la 7.30. O oră mai târziu, ne-a sunat un prieten care locuia    
lângă frontiera cu România. Ne-a povestit că un avion NATO, lovit  de sârbi, s-ar fi prăbuşit 
pe teritoriul României, în apropiere de satul Grăniceri, lângă oraşul Deta, în judeţul Timiş. 
Am dat  alarma, sunând la ProTV, la Mediafax, la toţi colegii pe care îi cunoşteam.      
Poate unul va avea noroc să-l găsească. M-a sunat mai târziu prietenul meu, Graţian Bălan 
(cameramanul cu care lucram in ţară) să-mi spună că au fost găsite două rezervoare     
ale unui avion NATO, la 2 km de graniţa cu Iugoslavia, însă le-a ridicat Armata. 

Ştiam că, atunci când un avion este lovit grav, pilotul desprinde rezervoarele                  
de combustibil şi lansează la întâmplare bombele pe care le mai are, fără a le arma,   
după care se catapultează şi avionul se prăbuşeşte. Am aflat, ceva mai târziu, că sârbii  
au organizat  potere pe malul drept al Dunării, în regiunea Pozarevac, deoarece se părea 
că un avion s-a prăbuşit prin munţii de lângă Klicevac. Este posibil ca rezervoarele găsite 
în România să fi fost ale acestui avion.

La câteva ore după ce am alertat întreaga presă, Ministerul de Interne dădea publicităţii 
un comunicat, în care confirma că două rezervoare suplimentare de combustibil, 
aparţinând unui aparat de lupta F-15, au fost găsite în zona localităţii Grăniceri. 
Comunicatul preciza că este posibil ca rezervoarele să fi fost aruncate deasupra teritoriului 
iugoslav, dar, datorită inerţiei, au ajuns în  România. În cădere, cele două rezervoare      
au făcut două gropi de aproximativ 60 de cm adâncime. Rezervoarele, cu o capacitate    
de 2.600 de litri fiecare, dintre care unul era gol, iar celalalt plin, au fost  descoperite       
de localnici. Ele au fost  ridicate de poliţiştii timişoreni şi predate Corpului 2 Aviaţie          
şi Apărare Antiaeriană Timiş.

România şi-a exprimat  disponibilitatea de a primi pe teritoriul său circa 6.000 de refugiaţi 
din Iugoslavia, însă a solicitat comunităţii internaţionale fonduri pentru transportul 
acestora din zonele de conflict din Kosovo spre ţara noastră şi pentru asigurarea hranei   
şi a asistenţei medicale, s-a arătat într-un comunicat al Ministerului de Interne, citat       
de Mediafax. Solicitarea a fost  formulată de ministrul de Interne Constantin Dudu Ionescu, 
în cursul unei întrevederi cu Anne-Willem Bijleveld, directorul pentru Europa al Înaltului 
Comisariat ONU pentru Refugiaţi, aflată în vizită la Bucureşti. 

                        
           Convoiul de refugiaţi albanezi bombardat de NATO lângă Djakovica



Desigur că, astăzi, pe prima pagină a ziarelor şi pe buzele tuturor nu stătea decât oroarea 
faţă de masacrul de la Djakovica. În mod inexplicabil, NATO nu a recunoscut bombardarea 
celor două coloane de refugiaţi, acuzându-i pe sârbi că i-ar fi bombardat pe bieţii albanezi. 
Purtătorul de cuvânt  al Ministerului de Externe Neboisa Vujovic a demontat,               
punct  cu punct acuzaţiile NATO, într-un interviu acordat, în direct, reporterului CNN    
Brent Sadler. 

AFP a anunţat că NATO a revenit asupra declaraţiilor de ieri despre bombardarea 
convoiului de la Djakovica. Pilotul avionului a spus, într-o înregistrare difuzată în timpul 
conferinţei de presă a NATO, că a văzut în zonă mai multe sate incendiate, în timp ce     
se afla la o altitudine de 5.000 de metri, la bordul unui avion F-16. "Am văzut  ceea ce    
mi s-a părut a fi un convoi şi m-am deplasat spre nord, unde am văzut  o serie de sate 
incendiate." Pilotul a adăugat că a reperat, ulterior, un alt  convoi, format din trei vehicule 
care păreau blindate pentru transportul de trupe. "Am fost convins că sunt pe punctul    
de a incendia o casă. Am lansat o bombă cu ghidare laser asupra acestui convoi,          
după care am părăsit zona, din lipsă de carburant."

Sârbii şi-au bătut joc de minciunile oficialilor NATO, care se băteau cap în cap de la o zi    
la alta ori de la o conferinţă de presă la alta. Ei au bănuit  că declaraţia pilotului            
care a bombardat convoiul a fost trunchiată, deoarece toţi supravieţuitorii masacrului     
au declarat că NATO i-a atacat  de cel puţin două ori. În plus, sârbii au întrebat ce vină   
are preşedintele Milosevic că piloţii NATO sunt orbiţi de ură şi atacă tot  ce mişcă            
în provincia Kosovo, fără să le pese pe cine ucid.

“Piloţii NATO au ordin să tragă asupra ţintelor militare şi au fost luate toate precauţiile 
pentru a evita moartea civililor,” a spus purtătorul de cuvânt al NATO Jamie Shea. 
Preşedintele american Bill Clinton a declarat  că regretă pierderea de vieţi omeneşti        
din rândul civililor, din cauza bombardamentelor care au vizat un convoi cu refugiaţi civili 
care reveneau în Kosovo, adăugând, însă, că aceasta este inevitabilă, în lupta          
contra atrocităţilor sârbe. "Acest fapt este regretabil, dar şi inevitabil", afirma Clinton,      
în cadrul unei intervenţii în faţa reprezentanţilor presei, la San Francisco. "Nu puteţi vedea 
un asemenea tip de conflict, fără câteva erori."

                         
           Convoiul de refugiaţi albanezi bombardat de NATO lângă Djakovica



La frontiera cu Albania, luptele dintre gherilele UCK şi grănicerii sârbi continuă de câteva 
zile, în special în zona satelor Kosare şi Batusa. Pier Gonjip, unul din oficialii OSCE      
aflaţi în oraşul albanez Tropoja, a declarat astăzi: “Aici are loc o înmormântare                
în fiecare zi.” UCK afirma că a angajat, săptămâna trecută, încă 5.000 de voluntari          
şi îşi evacuează răniţii la spitalul din orăşelul Bajram Curri, pe teritoriul albanez.

Doi reprezentanţi ai UCK, Jakup Krasniqi şi Bardhyl Mahmuti, au fost primiţi, ieri,             
la Ministerul francez de Externe, pentru a relata despre situaţia din provincie, anunţa AFP. 
Cei doi membri ai UCK au avut o întrevedere cu înalţi funcţionari din cadrul ministerului.

Astăzi, Neboisa Vujovic, purtătorul de cuvânt al Ministerului iugoslav de Externe, a anunţat 
că autorităţile iugoslave refuză să se pronunţe asupra planului german de pace, atâta timp 
cât vor continua raidurile NATO împotriva Iugoslaviei. “Germania este membră a forţelor 
de agresiune, avioanele sale bombardează ţinte iugoslave. În consecinţă, nu trebuie        
să discutăm nici cu guvernul german, nici cu celelalte state care participă la agresiune. 
Înainte de toate, trebuie ca agresiunea împotriva ţării noastre să înceteze.” 

Vujovic ne-a pus la dispoziţie un bilanţ al pagubelor provocate de bombardamentele       
de până acum, evaluate la peste 100 de miliarde de dolari. În raport se enumera            
că au fost distruse sau puternic avariate 17 poduri, 9 căi ferate sau gări, 7 autostrăzi,       
7 aeroporturi, 39 de uzine, 13 rafinării şi depozite de carburanţi, 4 complexuri agricole     
şi 12 emiţătoare de televiziune. 14 clădiri publice (sedii ale administraţiei, oficii poştale    
şi staţii meteo), 14 spitale şi 150 de şcoli au fost  în întregime sau parţial distruse.          
14 mănăstiri medievale, biserici şi cimitire ortodoxe, o biserică catolică şi 4 muzee          
au suferit pagube, iar mai multe zeci de mii de locuinţe au fost distruse sau avariate       
de bombardamente. Un milion de persoane au rămas fără apă curentă, iar 500.000 de 
oameni au rămas fără locuri de muncă. Au fost ucişi 1.000 de civili, alte câteva mii      
fiind răniţi. Sârbii spun că, din 24 martie, NATO a lansat  asupra Iugoslaviei 1.500           
de rachete şi peste 5.000 de tone de explozibil, însă Armata a suferit pierderi minime      
şi capacitatea de apărare a ţării nu a fost afectată.

                          
           Convoiul de refugiaţi albanezi bombardat de NATO lângă Djakovica



Conform unor surse militare americane citate de AFP, astăzi a început în Albania 
desfăşurarea celor 24 de elicoptere Apache AH-64. Acestea au rolul de a sprijini               
o eventuală intervenţie terestră şi urmau să fie desfăşurate la bazele militare de la Gjader 
(70 de km nord de Tirana) sau Shkodra (40 de km mai spre nord). Elicopterul         
Apache AH-64, produs de McDonnel Douglas, este specializat în distrugerea blindatelor     
şi a fost folosit  în războiul din Golf cu rezultate foarte bune. Datorită ecranului electronic   
şi a dispozitivelor de ochire cu infraroşii, poate lupta şi pe timp de noapte şi e uşor 
manevrabil.

Şi din nou alarmă aeriană, la 20.40. Deja, de mai bine de o oră, avioanele roiesc          
prin împrejurimile capitalei Muntenegrului, Podgorica. Opt proiectile au fost lansate    
asupra aeroportului Golubovac, iar alte patru asupra districtului Danilovgrad                    
şi hidrocentralei Perucica. Serviciul de informaţii al Marinei de război iugoslave a anunţat 
că unul din avioanele care atacau Podgorica a fost  doborât de militarii                           
de pe navele sârbeşti. La ora 22.00, pentru prima dată de la începutul războiului,      
oraşul Subotica a fost ţintă raidurilor aeriene. Au fost lovite două cazarme ale Armatei 
iugoslave, mai multe clădiri civile din apropiere fiind avariate şi câţiva oameni răniţi. 

De pe acoperişul hotelului, am asistat crâncene confruntări între antiaeriana sârbă          
şi avioanele NATO care au atacat Novi Sadul şi Belgradul. “Show-ul” a început                
în jurul orei 23.00 şi putea fi zărit până şi din România. Câţiva prieteni din Timişoara     
ne-au sunat, îngrijoraţi de ceea ce se zărea pe cerul Iugoslaviei. Vedeam şi auzeam 
exploziile de la Novi Sad şi Pancevo, iar un incendiu imens lumina cerul dinspre partea    
de nord-vest a Belgradului, de după un deal. La Novi Sad, fuseseră lovite din nou    
rafinăria şi cazarma “Majevic”, iar la Pancevo ardeau rafinăria şi combinatul chimic HIP.

                    
              Incendiu dinspre Pancevo, după bombardamentul NATO

Cotidianul “Washington Post” a publicat astăzi o estimare a Biroului pentru Buget            
al Congresului american, conform căreia o escaladare a conflictului din Iugoslavia, 
incluzând continuarea bombardamentelor şi o intervenţie terestră, ar costa SUA              
în jur de 1,3 miliarde de dolari pe lună. Deja în aceste prime 3 săptămâni, Pentagonul      
a cheltuit, în special pentru muniţie, 600 de milioane de dolari. O campanie aeriană 
desfăşurată până în luna mai, urmată de operaţiuni de menţinere a păcii, ar putea costa 
Statele Unite circa 3 miliarde de dolari în 12 luni.



În timp ce priveam cerul, ne-am dat seama că, pe acoperişurile din jur, se aflau       
câteva zeci de sârbi care asistau, şi ei, la “focurile de artificii”. Încet-încet, au prins curaj  
şi au început să strige unii la alţii, indicându-şi direcţiile spre care să privească.           
Apoi au început  încurajările, ca la fotbal, la adresa militarilor sârbi. Punctul culminant       
al serii a fost momentul în care steluţa unei rachete lansată dintr-un avion a părut          
că se poticneşte în aer, unde s-a văzut  o explozie, după care a luat  traiectoria unei frunze 
bătute de vânt. În clipa aceea, sârbii au izbucnit  în aplauze şi urale, iar o voce de bariton   
a strigat: “Bravo, maistore!” Din păcate, nu au fost destui maeştri printre artileriştii sârbi, 
după cum arăta cerul, înroşit  de incendiile de la Pancevo şi Novi Sad. Ceva mai departe,   
a mai căzut  un pod peste Dunăre. Cel dintre Smederevo şi Kovin, lung de 1,5 km,            
a fost lovit de două proiectile şi arcul principal s-a rupt în două. 

                        
             Antiaeriana sârbă respinge un atac al NATO deasupra Belgradului

La ora 2.00, avioanele au atacat  din nou. În timp ce contemplam incendiul de la rafinăria 
din Novi Sad, am auzit o bubuitură şi o ciupercă imensă de foc s-a ridicat de după deal, 
dinspre Pancevo. Norul gros de fum, care se ridica, parcă din coşul unui furnal defect,      
s-a înteţit  şi începuse să ne doară capul din cauza mirosului de motorină arsă. 
Bombăneam îngrijoraţi, de pe casa liftului, dacă nu cumva fumul o fi toxic şi n-ar fi       
mai bine să coborâm în cameră, când am auzit  un zgomot pe acoperiş. Mile mi-a facut   
un semn cu cotul şi a zâmbit: era Mihăilă de la „Curentul”. Nu urcase lângă noi, ci stătea 
ascuns după zid şi trăgea cu coada ochiului la flăcările care se înălţau spre cer.         
Dinspre cartierul Rakovica, unde se afla o carieră de piatră, s-au auzit mai multe bubuituri.

Simţeam nevoia, cum mi s-a întâmplat de atâtea ori, să povestesc cuiva din ţară             
ce se întâmpla aici. L-am sunat pe Horia Enăşel. O făceam în fiecare noapte când atacurile 
erau mai grele. Îmi spusese să-l sun, că nu îl deranjez şi nici nu se supără. Îmi făcea   
tare bine că puteam să-i povestesc totul, iar el mă întrerupea, uneori, să mă întrebe       
ce a bubuit aşa sau de ce ne miram şi înjuram. În plus, fiind bănăţean, a fost                
de mai multe ori pe la sârbi şi ştia despre ce vorbesc. De câteva ori mi-a promis             
că va discuta cu colegii de la ProFM, să pot intra în direct noaptea, în momentele          
mai fierbinţi. Din cum reacţiona Horia la ceea ce îi descriam eu, eram convins                
că transmisiile puteau fi interesante pentru orice ascultător. Din păcate, cei de la ProFM  
nu au înţeles prea bine ce doream şi nu au îndrăznit să-şi strice programul nocturn        
cu astfel de relatări. Cică lumea voia muzică noaptea, nu poveşti cu avioane şi bombe. 



În seara aceasta, într-un discurs rostit la San Francisco, în faţa Societăţii Americane          
a Editorilor de Presă, Bill Clinton a menţionat România ca exemplu de ţară care a ştiut    
să-şi rezolve problemele cu minorităţile, înscriindu-se pe calea democraţiei şi fiind           
o exportatoare de stabilitate în regiune. Vorbind despre viitorul provinciei Kosovo, 
preşedintele american a spus că există două opţiuni pentru ca popoarele care au ieşit     
de sub comunism să-şi rezolve problemele legitime: fie să preia modelul practicat          
de Slobodan Milosevic, bazat pe forţă şi epurare etnică, fie să urmeze exemplul României, 
“care îşi construieşte democraţia şi respectă drepturile minorităţilor sale etnice”           
sau al Ungariei “care a acceptat că maghiarii pot trăi în afara graniţelor sale în securitate 
şi libertate”.

Raidurile aeriene din noaptea asta au fost  la fel de intense şi în alte zone. La 2.10,           
a fost  bombardat  satul Mrsac, de lângă Kraljevo, unde au căzut 10 proiectile. La 2.20,    
au fost  avariate fabricile “7 Iulie” şi “Balkan-Tron” din Paracin. La 2.30, a venit rândul 
satelor de pe Valea Timocului, unde locuieşte o comunitate puternică de români     
(“vlahi”, cum le spun sârbii). Au fost avariate casele din Boljevac, de lângă Bor,              
de la periferia oraşului Zajecar şi releul de televiziune de pe muntele Cer. Agenţia Tanjug  
a anunţat că, la Paracin, localitate situată la sud-est de Belgrad, avioanele NATO au atacat 
o tabără de refugiaţi sârbi din Bosnia şi Croaţia. Cel puţin trei rachete au atins tabăra,    
însă nimeni nu a fost  rănit, deoarece oamenii fugiseră în adăposturi. Desigur,            
NATO a dezminţit atacul.

                         
                   Explozie la Pancevo, după un bombardament al NATO

La 4.30, Belgradul a fost din nou ţinta raidurilor aeriene. De data aceasta,              
artileria antiaeriană a ţesut - efectiv - un zid de foc în jurul oraşului, imposibil de străpuns. 
După un sfert de oră, cerul s-a liniştit şi am plecat la culcare. La 6.34 s-a ridicat      
alarma aeriană. Sirenele m-au trezit, tocmai la timp pentru a-mi pregăti transmisia             
de dimineaţă.



16 aprilie 1999

Astăzi, Ibrahim Rugova a venit din nou la Belgrad. S-a întâlnit la prânz cu preşedintele 
Serbiei, Milan Milutinovic şi cu vicepremierul Guvernului federal, Nikola Sainovic.   
Discuţiile au fost inaccesibile presei şi au durat două ore. La Priştina, atacurile aeriene     
s-au reluat încă de dimineaţă. Între 9.40 şi 10.30, în oraş au fost  auzite 16 explozii,        
în zonele aeroportului Slatina, a turnului de televiziune de pe muntele Goles şi în suburbiile 
Măgura (populata de mineri) şi Grmija. Despre convorbirile cu Rugova, s-a lăsat             
să se înţeleagă că s-ar fi negociat  o rezolvare politică a crizei, în spiritul acordului    
semnat la 1 aprilie cu Slobodan Milosevic. Mai târziu, după ce posturile de radio au amintit 
că, la 10.10, două proiectile au avariat fabrica de textile “Yumko” din Vranje, iar la 11.10, 
satul Zmajevo de lângă Klina a fost bombardat, cabinetul preşedintelui Serbiei                 
a anunţat  că, la discuţiile cu Rugova, s-a repetat  că trebuie să înceteze bombardamentele 
şi că rezolvarea conflictului se poate face doar prin dialog direct cu reprezentanţii legitimi 
ai grupurilor etnice care trăiesc în Kosovo, pe principiul respectării drepturilor tuturor. 

"Rugova este prizonier de război, deci ceea ce a spus sau scris nu are valoare", a afirmat 
Bardhyl Mahmuti, reprezentantul politic al UCK, citat de Reuters. Şi Donika Gervalla, 
purtătorul de cuvânt în străinătate al Ligii Democratice din Kosovo, partid condus           
de Rugova, a afirmat că acesta este “100 % prizonier şi ostatic personal al lui Milosevic”. 
Deşi sunt cunoscute concepţiile pacifiste ale liderului kosovar, pentru care a şi fost poreclit 
“Gandhi al Balcanilor”, liderii occidentali nu cred că Ibrahim Rugova a strâns de bună voie 
mâna lui Milosevic şi ar fi cerut “încetarea bombardamentelor”.

Dragoljub Jakic, directorul McDonald’s Iugoslavia, a anunţat că restaurantul de pe 
bulevardul Terazije, care fusese devastat de demonstranţi la începutul războiului,            
va fi redeschis mâine. Compania a declanşat o adevărată campanie, în care a explicat 
sârbilor că - în afara numelui - nimic nu este american în aceste restaurante,                
nici ingredientele mâncărurilor, nici angajaţii, nici investiţia. El a condamnat  aspru 
agresiunea NATO împotriva Iugoslaviei şi a anunţat  că McDonald’s va ajuta cu alimente 
victimele bombardamentelor. Mâine, la reluarea activităţii, în faţa restaurantului             
de pe Terazije, vor fi împărţiţi gratuit 3.000 de hamburgeri.

                 
                       Garnizoana de la Novi Pazar, lovită de bombe



Astăzi, între 14.45 şi 15.04, în Belgrad a fost alarmă aeriană, însă nu am auzit nici un fel 
de bubuituri. Probabil că avioanele NATO s-au apropiat periculos de mult                       
de capitala iugoslavă şi Armata a preferat să prevină populaţia de eventualitatea         
unui bombardament. În restul ţării, alarmele nu au sunat în zadar. Între 10.00 şi 11.30, 
oraşul Bujanovac şi satul Bogdanovac, din apropiere, au fost lovite de 20 de proiectile.    
La 10.18, a fost bombardat satul Ribnica de lângă Kraljevo, iar la 13.35, trei civili au fost 
răniţi de schijele bombelor ce au explodat la Novi Pazar.

La Media Center, l-am primit cu aplauze şi urale pe Viktor Dimic, unul din băieţii care are 
grijă de reţeaua de computere pe care o folosim. Viktor locuieşte în cartierul Rakovica, 
ţinta frecventă a raidurilor aeriene şi este eroul nostru. Mai în glumă, mai în serios,         
în fiecare dimineaţă îl pipăim, să vedem dacă mai este întreg şi îi facem cinste cu suc.     
El are suficient simţ al umorului să nu se supere, însă ne-a povestit că s-a săturat          
de atâtea bombe. Blocul lui e brăzdat de schije, are două geamuri sparte la apartament, 
iar uşa balconului nu se mai închide, de când a fost smulsă din balamale de suflul        
unei explozii apropiate. Făcând haz de necaz, mi-a mărturisit  că este exasperat              
de bunica lui. Când nu e acasă şi cartierul e bombardat, bătrâna îl sună, să se vaite       
că i se sparg borcanele cu murături din cămară.

În timp ce un avion NATO ateriza de urgenţă pe aeroportul Petrovac din Skopje, 
comunicând că a avut probleme la un motor, am aflat  de la nişte prieteni din Novi Sad   
că, între picioarele podurilor distruse, Armata a montat nişte schele, pe care oamenii      
să poată, totuşi, traversa Dunărea. Două camioane militare au testat improvizaţia           
şi se pare că schela a rezistat.

     
                Podul “Sloboda” din Novi Sad, rupt în două de bombele NATO

Astăzi, a izbucnit în Marea Britanie un imens scandal. Oficialităţile britanice l-au acuzat   
pe corespondentul BBC la Belgrad, John Simpson, că ar fi vehiculat fără discernământ 
propaganda sârbă. Acuzaţiile sunt aberante: cică Simpson ar fi citat  în întregime 
declaraţiile sârbilor privind pagubele provocate de bombardamente şi ar fi “simplificat” 
lucrurile, afirmând că războiul a dus la solidarizarea poporului sârb în jurul                     
lui Slobodan Milosevic. Fără prea multe discuţii, directorul adjunct al BBC, Richard Ayre    
a declarat: “Aduc un omagiu curajului lui John Simpson şi obiectivităţii reportajelor sale. 
Este esenţial ca publicul să poată dispune de o descriere realistă a atmosferei                
de la Belgrad şi nu doar de ceea ce guvernele ţărilor din NATO vor să audă.”



De altfel, BBC mai fusese acuzat, în timpul războiului din Golf, din cauza modului obiectiv 
şi lipsit de obedienţă faţă de NATO în care a relatat desfăşurarea conflictului.                
Nu ne-am putut abţine şi seara ne-am dus până la hotelul “Hyatt”, ne-am luat          
inima-n dinţi şi i-am strâns mâna lui John Simpson. Era în bar, înconjurat de jurnaliştii 
străini, împreuna cu care am făcut  o băşcălie îngrozitoare de iritarea guvernului britanic. 
Corespondentul BBC nu făcuse altceva decât mine sau Mile Cărpenişan.                
Relatase declaraţiile oficialilor de la Belgrad despre pagubele suferite (doar nu era          
să relateze declaraţiile oficialilor din Congo !) şi constatase ceea ce vedeam şi noi           
la tot pasul. Sârbii erau uniţi ca un zid în jurul preşedintelui lor. Nu o dată, oameni simpli 
mi-au spus: “Da, suntem cu preşedintele. Nu contează că-l cheamă Milosevic, este război, 
NATO ne bombardează ţara. Acum ne apărăm, iar el e comandantul suprem al Armatei. 
Când s-o termina războiul, om vedea şi de ce am ajuns aici şi cine e vinovat                   
şi ne-om socoti şi  cu el.”

Statele Unite vor echipa taberele de refugiaţi kosovari din Macedonia şi din Albania         
cu telefoane celulare şi conexiuni Internet, pentru a ajuta familiile care sunt separate     
să-şi regăsească rudele, a anunţat Agenţia americană pentru Dezvoltare Internaţională 
(USAID). "Încercăm să reunim familiile despărţite,” a declarat Brian Atwood,        
directorul USAID. “Instalăm telefoane celulare în tabere, cu care oamenii să poată suna. 
Încercăm să instalăm o reţea Internet, pentru acelaşi motiv." Scopul USAID este acela   
de a creea cel puţin un site Internet pentru fiecare dintre cele 32 de tabere de refugiaţi 
care vor fi instalate în Albania.

Ruşii s-au ofuscat astăzi şi au acuzat autorităţile iugoslave că se poarta “absurd”            
cu jurnaliştii. O echipă a postului de televiziune RTR a fost arestată de Poliţie la Belgrad, 
după ce a filmat o clădire bombardată de NATO, şi expulzată din ţară. Nu aveau aprobare 
de la Centrul militar de presă. Ruşii spun că o altă echipă a RTR, care venise             
acum două săptămâni în Iugoslavia, a fost ţinută 36 de ore la graniţa cu Ungaria,            
iar o echipă de la ORT a cerut  în zadar, încă din 5 aprilie, permisiunea de a veni să filmeze.              
Un purtător de cuvânt al postului ORT presupunea că motivul este un reportaj            
anti-Milosevic difuzat cu un an în urmă. Păi, în cazul ăsta, eu sau Mile ar fi trebuit să fim 
arşi pe rug, la câte reportaje de la demonstraţiile Opoziţiei împotriva lui Milosevic          
am transmis.

Şi ziariştii străini aflaţi în Muntenegru trebuie să obţină acreditare tot de la Centrul militar 
de presă de la Belgrad. Comandamentul Corpului II al Armatei Iugoslave a anunţat că, 
“potrivit reglementărilor în vigoare în timpul stării de război”, nu recunosc          
acreditările eliberate de Secretariatul pentru Informaţii al guvernului de la Podgorica.       
Şi sunt convins că e aşa, pentru că mi s-a transmis că o echipă ProTV, care a încercat     
să intre în Muntenegru fără acreditare de la Belgrad, era să fie arestată.

Oricum, m-a cam mirat atitudinea ruşilor, mai ales că ştiam de statutul special pe care      
îl aveau aici, de la Gheorghi şi colegii lui. Desigur, atâta timp cât respectau regulile jocului. 
Sau - mă rog - se prefăceau, la fel ca noi, că le respectă. Că statul şi filmatul                 
de pe acoperişul hotelului numai legal nu era. De altfel, de astăzi, când am aflat  că, 
noaptea trecută, o bucată dintr-o rachetă lovită de artileria antiaeriană iugoslavă a căzut 
peste un bloc din cartierul Rakovica, provocând un crater cât un apartament,                
ne-a cam luat frica.



Noroc cu cei doi “Havel”, ziariştii cehi de la Prima. Cu o naivitate dezarmantă, s-au dus    
la Centrul militar de presă, unde oamenii de la cenzură trebuie să vadă şi să aprobe    
orice casetă pe care vrei să o scoţi din ţară sau să o transmiţi prin satelit, şi le-au dat      
la vizionare filmările făcute noaptea pe hotel. A ieşit un scandal imens şi puţin a lipsit     
ca “Lolek” şi “Bolek” să fie arestaţi. Desigur, au rămas fără casetă şi li s-a spus că,          
la prima greşeală, au de ales între a fi expulzaţi sau legaţi de un pod de pe lista      
ţintelor NATO.

Supăraţi, cehii s-au îmbătat şi şi-au comandat, prin telefon, două prostituate.            
Când am coborât din camera de hotel, Mile şi cu Nelu se străduiau să-l convingă            
pe unul dintre ei, care dorea să mai plătească 150 DM pentru încă o partidă de sex,       
să nu cheme aceeaşi fată. N-a fost chip. După ce ne-am stricat de râs văzând-o             
pe prostituata aleasă de primul (cam bătrână şi urâtă), am stat să vedem de ce insista 
cehul pentru aceeaşi fată. Când a venit, i-am dat dreptate. Merita banii. 

Spre necazul nostru, aventura cehului nu s-a terminat aici. În următoarele seri,              
n-a mai fost chip să-l atragem la bar, să stăm la un pahar. Se îmbrăca la patru ace,          
cu un boboc de trandafir la butonieră, cumpăra o sticlă de vin şi aştepta, sprijinit           
de recepţie, să vină un taxi. Nu a vrut să ne dezvăluie taina lui, dar am aflat-o repede,   
de la proxenetul care livra fetele. Prostituata se îndrăgostise de ceh şi acesta o vizita       
în fiecare seară, fără să-l mai coste nici un sfanţ.

           
                     Tabără de refugiaţi albanezi lângă Blace, în Macedonia

Într-un apel televizat adresat naţiunii, preşedintele bulgar Petar Stoianov, care va începe 
mâine o vizită în Statele Unite, a afirmat că Bulgaria are interese pe termen lung         
care nu coincid cu interesele celor ce conduc în prezent Iugoslavia. “Astăzi, mai mult       
ca niciodată, interesele noastre coincid cu cele ale lumii libere occidentale, ale cărei valori 
sunt apărate de Alianţa Nord-Atlantică.” 



O vie emoţie a produs printre sârbi anunţul făcut  de purtătorul de cuvânt al Casei Albe, 
P.J.Crowley, că forţele armate americane deţin un ofiţer al Armatei iugoslave,        
capturat  de UCK. Se pare că, într-adevăr, în noaptea de miercuri spre joi, în timpul luptelor 
din apropiere de localitatea Junik din Kosovo, UCK a reuşit  să captureze un ofiţer sârb. 
Acesta a fost  predat Guvernului albanez, care l-a livrat americanilor. Susan Hansen, 
purtător de cuvânt al Pentagonului, a dezvăluit că este vorba de un locotenent sârb       
de 21 de ani din batalionul Prva Ceta Drugi, precizând că acesta va fi tratat           
conform Convenţiei de la Geneva şi va fi eliberat la sfârşitul ostilităţilor. Apropo              
de militarii sârbi, astăzi, ministrul german al Apărării, Rudolf Scharping a declarat  că    
doar 25 % din soldaţii sârbi mai au moralul ridicat. De unde o fi ştiind, habar n-am,        
că noi n-am auzit de aşa ceva. Oricum, se pare că noi n-am întâlnit  decât  militari          
din cele 25 de procente, pe ceilalţi i-or fi ţinând sârbii la sanatoriu, să-şi refacă moralul.

Secretarul american al Apărării, William Cohen a confirmat astăzi că "un număr 
semnificativ" de rezervişti se pregătesc să răspundă ordinului de mobilizare. Cohen        
nu a precizat nici o cifră, refuzând să confirme informaţiile potrivit cărora ar putea cere 
preşedintelui să autorizeze mobilizarea a circa 33.000 de rezervişti. AFP apreciază          
că aceasta ar fi cea mai importantă mobilizare după războiul din Golf din anii 1990          
şi 1991, când au fost mobilizaţi aproape 230.000 de rezervişti americani.

Un adevărat  balamuc a fost provocat de cele două rezervoare de avion găsite ieri            
în judeţul Timiş. Astăzi, la Timişoara au sosit ataşaţii militari de la ambasadele SUA, 
Franţei şi Marii Britanii. Aceştia au ţinut să vadă rezervoarele şi păreau preocupaţi         
de o eventuală poluare a zonei unde au fost descoperite. Deşi autorităţile locale au pretins 
că nu ar fi adevărat, ministrul Apărării Naţionale, Victor Babiuc, şi şeful Statului Major 
General, generalul Constantin Degeratu, au confirmat posibilitatea ca avioane ale NATO   
să fi pătruns în spaţiul aerian românesc. Ei au spus că au date contradictorii de la radare, 
însă unele indică pătrunderea în spaţiul românesc pe o distanţă de 2 km. Degeratu a spus 
că, nici un moment, bateriile de apărare antiaeriană româneşti nu au primit comanda     
de a le ataca. 

La Timişoara se aflau, încă din prima zi de conflict, doi ofiţeri NATO, trimişi              
tocmai pentru a rezolva astfel de situaţii, însă militari din garnizoană au dezvăluit că         
- în mod clar - în zona frontierei cu Iugoslavia, au avut loc operaţiuni de recuperare          
a unor piloţi care s-au catapultat. Toţi prietenii din Timişoara cu care am vorbit până acum 
mi-au spus că au început  să-şi imagineze cum e la Belgrad în timpul raidurilor aeriene, 
pentru că, de la o vreme, nu mai pot dormi din cauza vuietului avioanelor NATO             
ce survolează Timişoara în fiecare noapte. Armata Română, însă, a comunicat  că,        
doar în 25 martie şi în 5 aprilie, două avioane au evoluat la peste 6.000 de metri,        
între Beba Veche şi Jimbolia, în spaţiul nostru aerian şi - probabil - se aflau în pericol. 
Oricum, s-a apreciat că situaţiile se încadrau în cele aprobate de Parlamentul României, 
aşa că totul era în regulă.

Conform unei declaraţii a ministrului de Interne Pavle Krajanov, Poliţia macedoneană        
a confiscat, în apropiere de Lojane (localitate situată la 3 km de graniţa cu Iugoslavia), 
308 piese de armament. Grenadele, pistoalele automate şi mitralierele au fost  descoperite 
în remorca unui tractor condus de doi albanezi, care au reuşit să fugă. Armele     
proveneau din Albania şi erau destinate luptătorilor UCK. 



UCK a afirmat astăzi că 45 de civili din Kosovo au fost masacraţi în cursul unei ambuscade 
a forţelor sârbe. Potrivit unui comunicat  al agenţiei UCK, Kosovapress, masacrul ar fi fost 
comis ieri, în regiunea Pec, şi doar 5 civili ar fi reuşit  să supravieţuiască. “În ciuda     
tuturor acţiunilor brutale ale Armatei iugoslave destinate să elimine UCK, aceasta,           
la fel ca pasărea Phoenix, renaşte din cenuşă,” a declarat Jamie Shea. Purtătorul           
de cuvânt al NATO a precizat că Alianţa nu are legaturi cu UCK şi nu le-a furnizat arme.   
“Ei fac rost de arme din altă parte. Este problema lor, nu a Alianţei.”

                       
                          Voluntari albanezi din SUA, înrolati în UCK

Astăzi, deputaţii ruşi au votat masiv în favoarea aderării Iugoslaviei la Uniunea         
Rusia-Belarus. M-am luat cu mâinile de cap, auzind vestea. Iar o să înceapă isteria în ţară, 
iar o să mă sune de la Bucureşti, să-mi ceara reacţii la acest  vot… Oricum, votul   
înseamnă ceva, dar la Moscova. Conform unui sondaj, cota de popularitate                      
a Statelor Unite în rândul populaţiei ruse a scăzut, de la începerea bombardamentelor 
împotriva Iugoslaviei, de la 57 % la 14 %. Ponderea persoanelor care au declarat           
că nu-i agreează pe americani a crescut la 72 de procente (faţă de 28 %, câţi erau  
înainte de 24 martie). 70 % dintre ruşi cred că raidurile NATO reprezintă o ameninţare 
directă pentru securitatea Rusiei, însă 86 % spun că Rusia nu ar trebui să se implice       
în conflict.

Secretarul general al NATO Javier Solana a invitat Rusia să îşi reia cooperarea cu Alianţa, 
declarând că operaţiunea militară va continua în Iugoslavia atât timp cât Milosevic        
"nu va accepta exigentele comunităţii internaţionale". Într-o scrisoare deschisă adresată 
ruşilor şi publicată numărul de azi al cotidianului "Kommersant", Solana a asigurat          
că toate acţiunile militare ale NATO "sunt destinate obţinerii unei soluţii politice stabile      
la problema din Kosovo". "Toţi membrii Alianţei s-ar bucura dacă Rusia ar putea juca       
un rol constructiv, potrivit cu greutatea sa politică, în soluţionarea crizei din Kosovo.”

În seara asta, NATO iar ne-a pus nervii la încercare. Alarma aeriană a sunat abia la 23.05, 
când deja începeam să ne îngrijoram. Nu ştiu dacă e superstiţie sau nu, dar,                  
de câte ori alarma a întârziat, am avut parte de nopţi grele. Îmi amintesc primele seri     
ale războiului, când nu trecea ora 20.00, că eram deja sub alarmă. Acum                      
ne putem considera veterani şi râdem cu poftă când ne amintim câte necazuri                 
i-am pricinuit lui Adelin Petrişor într-una din primele seri de bombardamente.         



Stăteam cu Mile în cameră, pentru că nu ştiam că ne putem urca pe acoperiş.           
Afară se tot auzeau bubuituri înfundate, pe care ne-am apucat  să le numărăm.              
La un moment  dat, am ajuns la 37 doar într-o jumătate de oră. Desigur că, şi eu şi Mile 
am povestit  asta în relatările noastre. Acum, când am ajuns să deosebim bubuiturile    
chiar şi în somn, i-am amintit lui Mile de seara aceea şi ne-am tăvălit de râs.       
Bubuiturile le făcea liftul, când pornea sau se oprea. Şi bietul Adelin primise                    
o mustrare aprigă de la ai lui, pe motiv că noi am povestit  cât de grea a fost noaptea      
la Belgrad, iar el a dormit şi nu a auzit nimic.

                                   

              Antiaeriana Belgradului trage asupra avioanelor NATO

Ne-am urcat pe acoperiş, să verificăm dacă totul e în regulă. Nu se vedea nimic.          
Ne-am dus până pe Kalemegdan, să privim spre Novi Beograd. Era ora 1.45 şi am auzit 
“Serbia! Serbia!” dinspre podul Brankov. Era incredibil! Sârbii stăteau pe pod la ora aia, 
pentru a-l apăra. Câteva zeci de oameni şi-au pus în piept nişte inimi roşii din plastic,     
pe care scria “I love YU” şi care aveau în interior un beculeţ ce clipea intermitent.         
Era felul lor de a se face văzuţi de avioane, cu inimile alea în piept. Am plecat, tulburaţi, 
de acolo.

La 2.10, la Valjevo, avioanele lansau 5 proiectile de mare putere asupra fabricii “Krusik”. 
Incendiul care a izbucnit a fost potolit  abia în zori. Una din liniile de producţie a fost 
complet distrusă, iar pagube mari s-au înregistrat  în cartierul rezidenţial Kolubara.          
La 2.35, patru bombe cădeau pe aeroportul Ponikve de lângă Uzice. La 4.45,                
am fost treziţi de o bubuitură. Până să ajungem pe acoperiş, am mai auzit  două explozii. 
La 5.39, încă două bubuituri, una după alta, încheiau noaptea. La 6.30, sirenele sunau 
sfârşitul alarmei aeriene.
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Astăzi, mi-am început  ziua cu zâmbetul pe buze, deşi afară ploua mărunt. Am citit         
pe Internet mai multe analize despre războiul din Iugoslavia. Şi, nu ştiu cum s-au nimerit, 
dar nu erau deloc favorabile Alianţei Nord-Atlantice. “Până acum, nu se vede                  
că am câştigat noi,” era de părere William Hopkinson, analist pe probleme de apărare      
la Institutul Regal pentru Afaceri Internaţionale din Marea Britanie. “Nu ne atingem 
obiectivele. Dacă scopul urmărit de noi era să-l determinăm pe Milosevic să îşi retragă 
forţele şi să înceteze a-i mai hărţui pe etnicii albanezi, ce s-a întâmplat, de fapt,          
este tocmai contrariul.”

Dana Allin, expert în cadrul Institutului Internaţional pentru Studii Strategice, explica: 
“Acest  război a fost, până acum, un dezastru. NATO susţine că a produs pagube reale,   
dar n-a făcut  mare lucru. Între timp, Milosevic câştigă războiul demografic la sol,  
alungând etnicii albanezi din Kosovo.” Adică, aşa cum spunea şi bancul care circula     
zilele acestea prin Belgrad: Bill Clinton va fi ales de sârbi ca viitor preşedinte al Iugoslaviei. 
Pentru că a reuşit, în sfârşit, să-i unească pe sârbi, a reuşit să golească provincia Kosovo 
de albanezi şi a reuşit să demoleze fabricile nerentabile ale ţării.

  

Poliţia macedoneană a descoperit o ascunzătoare a UCK într-o mină de crom dezafectată, 
în apropiere de Lojane (la 20 km vest de Kumanovo), a informat televiziunea naţională.   
O mare cantitate de arme, în special mine, muniţie şi grenade, a fost găsită în mină.      
În momentul descoperirii, nici unul dintre ocupanţii ascunzătorii nu se afla înăuntru,         
a precizat televiziunea macedoneană, care a prezentat imagini din mină, printre care       
şi un stand pe care se aflau drapele şi insigne ale UCK.



Revenind într-un registru serios, în acest moment, experţii militari sunt unanimi              
în criticile lor la adresa Operaţiunii “Forţa Aliată” din 5 puncte de vedere. În primul rând,  
s-a creat  un precedent periculos. Se consideră că nu trebuia aleasă soluţia                  
unei campanii aeriene, în speranţa că, după câteva raiduri, Slobodan Milosevic va accepta             
să semneze acordul de la Rambouillet. Iată că au trecut 3 săptămâni şi nimic                 
nu s-a întâmplat. În al doilea rând, ineficienţa raidurilor aeriene a început să clatine    
mitul omnipotenţei aeriene a NATO. De altfel, acesta este un fals mit, având în vedere   
că, şi în Irak, NATO a avut nevoie de săptămâni bune pentru a distruge o parte             
din potenţialul militar al lui Saddam Hussein. Al treilea cap de acuzare se referă              
la dozarea atacurilor, care ar trebui să crească în intensitate, însă, din dorinţa de a evita 
victimele civile, posibilităţile de atac sunt limitate. Un alt  patrulea reproş se referă           
la subestimarea capacităţilor de apărare ale adversarului, începând cu apărarea 
antiaeriană şi terminând cu îndârjirea cu care sârbii refuză capitularea. Nu în ultimul rând, 
liderilor NATO li se reproşează că nu folosesc mijloace adecvate pentru această parte       
a lumii (terenul era cunoscut, la fel ca tactica şi dotarea Armatei iugoslave). 

La toate aceste critici, aş mai adăuga una - cred eu - majoră: experţii NATO habar nu au 
despre mentalitatea sârbilor, despre felul lor de a fi şi de a înţelege lumea, binele şi răul. 
Occidentalii se mulţumesc să critice mentalitatea popoarelor ortodoxe, fără să priceapă 
care este esenţa acestei religii. Nu ştiu că un popor dârz, care a rezistat            
tăvălugului marilor imperii ale istoriei, poate să se mobilizeze şi să apere o bucată          
de pământ doar pentru că o consideră leagănul civilizaţiei sale. Şi au uitat ceva esenţial: 
pentru că a fost nevoit să mobilizeze în Iugoslavia 800.000 de soldaţi, Hitler a pierdut 
bătălia de pe frontul sovietic şi, cu asta, cel de-al Doilea Război Mondial.                    
Fără să reuşească să-i înfrângă pe sârbi.

Operaţiunea umanitară a NATO "Allied Harbour" iniţiată în vederea ajutorării zecilor de mii 
de albanezi din Kosovo care continuă să fugă în Albania a fost lansată în mod oficial,        
a anunţat astăzi un purtător de cuvânt  al Alianţei, citat de AFP. El a mai informat            
că generalul britanic John Reith a preluat comanda efectivului forţei reunite a NATO      
care va cuprinde 7.300 de militari de diferite naţionalităţi. 

Potrivit  ONU, peste 330.000 de refugiaţi se aflau sâmbătă în Albania, ceea ce reprezintă   
o zecime din populaţia ţării. Paskal Milo, ministrul albanez de Externe, a explicat           
într-un interviu că acest nou val de etnici albanezi din Kosovo care este împins            
spre Albania dovedeşte că Milosevic "vrea să cureţe provincia Kosovo de etnici albanezi. 
Acesta a fost visul de secole al Belgradului". 

O tensiune s-a creat între Macedonia, care refuză crearea de noi tabere de refugiaţi,        
şi Occident, care insistă ca FYROM să construiască aceste tabere pentru a putea primi 
miile de refugiaţi albanezi din Kosovo care continuă să sosească în această ţară.          
Prin intermediul ministrului Apărării, Nikola Kljucev, care prezidează celula de criză           
a guvernului macedonean, FYROM a respins categoric, în mass-media locale,          
cererea conjugată a UE, NATO şi UNHCR. 



                         
                               Maratonul de la Belgrad din 17 aprilie 1999

La 10.45, în ciuda ploii mărunte şi dese, 40 de alergători din 10 ţări (printre care unul   
din Germania şi unul din SUA) au luat startul în cea de-a XII-a ediţie a Maratonului 
oraşului Belgrad. Competiţia a avut în acest an un caracter simbolic, fără învingători     
sau învinşi, maratoniştii alergând sub deviza “Stop the War/Run the World”.                   
Pe unele porţiuni din traseul cursei, care a străbătut principalele zone din Belgrad      
lovite de bombe, precum şi cele două poduri, alergătorii au fost însoţiţi de biciclişti,    
tineri pe patine cu rotile şi chiar localnici care alergau împreună cu ei. Sosirea a fost        
în centrul oraşului, pe bulevardul Terazije, unde toţi maratoniştii au sosit în acelaşi timp   
şi au primit coroane de lauri de la primarul Belgradului. Americanul Zane Branson,        
care a participat la maraton, a declarat că nu a avut nici o problemă venind în Iugoslavia. 
El a spus că, deşi îşi iubeşte ţara, nu poate fi de acord cu politica americană                  
în problema iugoslavă.

La 11.00, din faţa bisericii Sf. Mark de pe bulevardul Tasmajdan, s-a dat startul            
într-un minimaraton de 5 kilometri, la care au participat câteva mii de belgrădeni                   
de toate vârstele. Cursa a avut deviza “Run for fun / Not from bombs” (Aleargă de 
plăcere / Nu de teama bombelor). Astăzi fiind declarată Ziua Internaţională de Solidaritate           
cu Iugoslavia, în Moscova şi alte zece oraşe din Rusia, au fost  organizate              
maratoane similare. 

250 de persoane au participat  astăzi, în Piaţa Revoluţiei din Bucureşti, la un miting      
pro-sârb, organizat  de Uniunea Sârbilor din România, anunţa Mediafax. Românii          
care au participat la demonstraţie purtau în piept cocarde reprezentând ţinte,               
sub care scria “Next target”.

Până să sosească alergătorii, ne-am dus să vedem redeschiderea restaurantului 
McDonald’s. Vitrinele sparte de demonstranţi au fost înlocuite cu panouri de lemn,          
pe care tinerii au desenat  un grafitti imens, cu sloganul “Stop the bombs!”.                  
Mile s-a distrat că siglele restaurantului au fost înlocuite cu unele noi,                            
pe care “McDonald’s” era scris cu litere chirilice. Pe pereţi a fost  afişat un mesaj în care   
se atrăgea atenţia că toţi angajaţii sunt sârbi, sunt şi ei ţinta bombardamentelor,           
iar demonstranţii erau rugaţi să lase avioanele NATO să distrugă restaurantele,           
dacă asta le va fi soarta. Dragoljub Jakic, directorul McDonald’s Iugoslavia, a declarat că, 



din banii obţinuţi pentru fiecare hamburger vândut, câte 1 dinar va fi donat                    
pentru victimele bombardamentelor.

"În cursul ultimelor săptămâni, Armata şi Poliţia sârbă, respectând ordinele directe        
ale preşedintelui Slobodan Milosevic, au golit satele şi oraşele din Kosovo şi au incendiat 
sau distrus mii de case,” se arată într-o serie de manifeste lansate de avioanele NATO      
în zona Belgradului. Manifestele, din care ne-a arătat şi nouă Dragan unul, dar nu a vrut 
să ni-l dea, erau scrise cu chirilice, dar într-o sârbă mai mult decât aproximativă.          
"Ne temem că mii de persoane nevinovate au fugit pentru a nu fi victimele pogromurilor 
lui Milosevic. Nu permiteţi ca prin patriotismul vostru, îndreptat pe o cale greşită,            
să fiţi făcuţi părtaşi la aceste crime. NATO îşi va accentua atacurile până când forţele     
ce participă la execuţia civililor din Kosovo se vor retrage, iar conducătorii voştri vor începe 
negocieri fructuoase. NATO este hotărâtă să-i apere pe cei fără apărare, aflaţi în Kosovo." 
N-am auzit  să-i fi dat  lacrimile vreunui sârb când a citit  manifestul, asta dacă a reuşit     
să-l înţeleagă.

                      Manifest aruncat de NATO în 1999 deasupra Iugoslaviei

Sârbii spun că, azi-noapte, alte două avioane ale NATO ar fi fost  lovite de antiaeriană. 
Unul dintre ele, un aparat  american de tip A-10, a aterizat de urgenţă pe aeroportul 
Petrovac din Skopje. Eric Mognot, purtătorul de cuvânt al trupelor NATO din Macedonia,   
a declarat că avionul a avut probleme la motor, din cauza unor scurgeri de ulei,           
însă martori oculari de pe aeroport au spus că avionul fusese lovit în porţiunea              
de sub cabina pilotului, unde se afla stocate rachetele. Un alt  avion, de tip F-15,              
a aterizat de urgenţă pe baza de la Aviano, Italia, atins de proiectile. Pilotul a fost nevoit 
să-şi decupleze rezervoarele de combustibil, pe care le-a aruncat, împreună cu bombele   
şi rachetele pe care le purta, în lacul Garda. Muniţia nu a fost activată şi urma                
să fie recuperată de forţele NATO.



În mod ciudat, colegii mei de la Bucureşti au uitat  astăzi de mine. A fost singura zi        
din tot războiul în care nu am transmis nimic de pe frontul iugoslav. M-am simţit ciudat   
de stingher, de parcă aş fi fost  inutil. Inutil pentru aceşti oameni, lângă care aşteptam 
sirenele alarmei aeriene, vuietul avioanelor şi bubuiturile exploziilor.

Franţa a cerut să fie asociată la procesul de stabilire a obiectivelor care vor fi bombardate 
de NATO în Iugoslavia şi a obţinut un drept de veto în acest sens, a informat astăzi 
cotidianul "Liberation", citând surse din cadrul preşedinţiei. “Versiunea difuzată de Elysee 
afirmă că, în viitor, Consiliul francez al Apărării îşi rezervă dreptul de a se opune 
bombardării unora dintre ţinte." Preşedinţia a dat drept exemplu refuzul Franţei              
ca bombardamentele să lovească o centrală electrică, fiindcă aceasta alimenta,               
în primul rând, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, sau una dintre antenele 
televiziunii din Belgrad, fiindcă aceasta se afla la doar doi metri de un imobil unde lucrează 
numeroşi jurnalişti. 

Sirenele, în schimb, nu au uitat să sune - ca de obicei - la 20.30. La ora 22.00, a trebuit   
să alergăm pe acoperiş. Bombele explodau în cartierul Rakovica şi în zona aeroportului 
Batajnica. Dar deasupra Novi Sad-ului s-au dat  cele mai grele lupte de până acum. 
Raidurile se succedau în valuri şi, de câteva ori, antiaeriana sârbă a reuşit să le ţină piept. 
A doborât  două rachete şi s-ar părea că şi un avion, care ar fi căzut pe muntele       
Fruska Gora. Am văzut o primă explozie, la 22.17, cam în dreptul rafinăriei. La ora 1.00, 
când credeam că atacurile s-au mai potolit, o explozie imensă a luminat cerul.       
Ciuperca de foc s-a ridicat  la sute de metri înălţime şi a luminat  totul pe o rază              
de câţiva kilometri. Incendiul a colorat norii în portocaliu cel puţin o oră.              
Locuitorii Novi Sad-ului, mai ales cei din cartierul Shanghai, de lângă rafinărie,               
au fost sfătuiţi să-şi pună pe faţă batiste ude, îmbibate în bicarbonat de sodiu,        
pentru a nu se intoxica cu fum.

Lângă noi, pe acoperiş era şi Florin Dobre, cameramanul Antenei 1, care a reuşit           
să filmeze bombardarea rafinăriei de la Novi Sad. Mile i-a atras atenţia spre dreapta.  
Două rachete se îndreptau, parcă împinse lent de o mână nevăzută, către Rakovica.     
Din pădurile de pe marginea Dunării, s-a ridicat o racheta SAM lansată de sârbi.           
Dar a ratat ţinta. Apoi încă una şi încă una şi rachetele NATO au fost pulverizate în mii    
de scântei, deasupra zonei Usce şi a podului Gazela. A urmat încă o rachetă lansată       
de unul din avioanele care survolau Belgradul. Sârbii au tras în zadar după ea.               
La câteva secunde după ce i s-a stins luminiţa din coadă, racheta NATO şi-a atins ţinta. 

De după dealul care ne despărţea de Pancevo, s-a ridicat o ciupercă imensă de foc.         
I-am simţit căldura pe faţă, iar flacăra ei, care a stăruit  la orizont aproape un minut,        
a luminat  Belgradul ca ziua. Ne-am uitat, uluiţi şi speriaţi, unii la ceilalţi. Abia am reuşit 
să-l întreb pe Florin dacă a filmat scena. Fără să scoată un cuvânt, a dat  din cap afirmativ. 
Două coloane imense de fum negru se învolburau către cer. Flacăra mai scăzuse     
dinspre Pancevo, dar încă înroşea cerul. Când ne-am mai revenit  din şoc, o nouă ciupercă 
de foc s-a ridicat de după deal. Totuşi, parcă nu era la fel de mare ca prima. În tot oraşul 
se simţea miros de benzină arsă şi deja mă durea capul. Comandamentul Apărării civile 
insista ca toată lumea să respire prin batiste înmuiate în bicarbonat de sodiu. 



Abia după 4 ore, pompierii s-au putut apropia să stingă incendiul, deoarece exploziile     
au continuat. Fusese lovită fabrica de azotaţi “Azotara” şi, încă o dată, rafinăria               
şi combinatul chimic HIP. La 2.42, am auzit din nou avioanele şi, imediat, antiaeriana. 
După 13 minute, am văzut o flamă albăstruie, fără să ne dăm seama de unde vine,         
şi - instantaneu - iluminatul stradal dintr-un sfert din Belgrad s-a stins, iar postul            
de televiziune Studio B şi-a încetat, brusc, emisia. Fusese lovită o centrală electrică         
din cartier.

                   
                     Explozia de la Pancevo, după bombardamentele NATO

Am coborât, încercând să aflu ce s-a întâmplat prin alte părţi. Abia mai apucam             
să-mi notez. Milica Rakic, o fetiţă de 3 ani, a fost ucisă de explozia unei bombe              
cu fragmentaţie, lansată asupra localităţii Batajnica, de lângă aeroportul cu acelaşi nume, 
care deserveşte capitala iugoslavă. Micuţa se afla în baia de la etajul II al casei sale,   
când schijele unei bombe cu fragmentaţie au spart geamul, trecând prin ea şi prin uşă.  
La Sremska Mitrovica, vuietul avioanelor s-a auzit după ora 22.00, iar 10 proiectile au lovit 
nord-vestul oraşului. La 22.39 şi la 22.55, nouă explozii s-au auzit în satele Prijanovic            
şi Pojega, de lângă Cacak. La 22.43, 4 rachete au explodat în nord-vestul oraşului Uzice. 
La 22.55, au fost bombardate instalaţiile Jugopetrol din Valjevo. 

La 2.11, patru rachete lansate din avion au nimerit, din nou, fabrica “Krusik” din Valjevo,     
fiind şterse de pe faţa pământului cantina, centrul medical şi două magazine,        
exploziile avariind clădiri situate şi la 200 de metri depărtare. Un incendiu de proporţii      
a fost stins cu greu la cazarma din sud-estul oraşului, iar flăcări înalte de 10 metri          
se puteau vedea pe străzile de lângă gardul fabricii. Priştina a fost  din nou ţinta atacurilor, 
aeroportul Slatina şi releul de televiziune de pe muntele Goles fiind groaznic bombardate. 
Atacuri masive au fost la Kragujevac şi Bacevic, iar la Gnjilane a căzut o adevărată ploaie 
de proiectile, care nu conteneşte de câteva zile.

Circa 24.000 de albanezi din Kosovo au intrat astăzi în Albania şi Macedonia, ridicând      
la 735.000 numărul total al refugiaţilor în regiune, conform cifrelor date publicităţii          
la Geneva de către UNHCR. De la începutul loviturilor aeriene NATO, pe 24 martie,   
UNHCR a numărat 564.000 de refugiaţi în ţările limitrofe, faţă de 170.000 de persoane 
care au fugit din Kosovo înainte de intervenţia NATO. 



18 aprilie 1999

A fost o noapte de coşmar şi, la 6.55, când a sunat încetarea alarmei aeriene,               
nu mai ştiam dacă visez sau e aievea. N-am apucat să dorm prea mult pentru că, 
avertizaţi de Horia Enăşel, căruia îi povestisem bombardamentele de azi-noapte,      
colegii mei mi-au cerut  o relatare pentru Ştirile de la ora 13.00, deşi era duminică. 
Presimţind, parcă, ceva, imediat după transmisie, am plecat la Centrul militar de presă. 
Am aflat că s-a hotărât  organizarea unui convoi pentru ca jurnaliştii să vadă cu ochii lor 
distrugerile de la Pancevo.

NATO a cerut autorităţilor de la Sofia permisiunea de a folosi spaţiul aerian al Bulgariei. 
Premierul Ivan Kostov i-a convocat  pe liderii grupurilor parlamentare pentru consultări, 
urmând ca, în conformitatea cu Constituţia, Parlamentul bulgar să se reunească       
pentru a-şi da acordul. La rândul său, preşedintele Petar Stoianov a cerut  Parlamentului  
să aprobe solicitarea NATO. Conform agenţiei Mediafax, Alianţa Nord-Atlantică a cerut ieri, 
şi autorităţilor de la Bucureşti, acces "nelimitat" în spaţiul aerian al României           
pentru aeronavele NATO. Solicitarea se referă exclusiv la folosirea spaţiului aerian 
românesc, nu şi la punerea la dispoziţia NATO a unor baze aeriene pentru decolarea 
aparatelor de luptă către Iugoslavia.

Am ajuns la Pancevo pe la ora 15.00, înghesuiţi în două autobuze în care am fost 
avertizaţi să nu vorbim la telefoanele mobile, să nu filmăm şi să nu fotografiem nimic.    
În timp ce ne apropiam, am văzut cele două coloane de fum negru care continuau         
să se ridice spre cer. Casele din apropierea combinatului aveau geamurile sparte             
şi locuitorii evacuaţi azi-noapte nu aveau încă voie să se întoarcă. Când am coborât        
în faţa sediului combinatului chimic HIP, un miros înţepător ne-a invadat nările şi am simţit 
un gust amar în gură.

În sala de conferinţe a combinatului a fost  un adevărat haos. Pentru a putea înregistra 
declaraţiile lui Miralem Dzindo, directorul general al HIP Pancevo, jurnaliştii s-au căţărat  
pe scaune, şi-au instalat trepiedele camerelor de luat vederi pe mese, s-au călcat            
în picioare şi s-au înjurat ca la uşa cortului. Eu cu Mile râdeam, pentru că nu aveam      
nici măcar un reportofon. Dzindo a spus că, la “Azotara”, o catastrofă de proporţii            
a fost  evitată prin golirea, în urmă cu două săptămâni, a rezervoarelor în care erau stocate 
20.000 de tone de amoniac. Explozia acestora ar fi şters de pe faţa pământului       
întregul oraş. “Am fost  consternaţi la începutul războiului, aflând că fabrica noastră,     
care produce exclusiv îngrăşăminte chimice, ar putea fi ţinta bombardamentelor,”             
a mărturisit Dzindo. “În ultimele zile, a fost lovită de două ori şi este distrusă.      
Depozitul principal a fost  lovit în plin azi-noapte.” Ca o paranteză, trebuie spus               
că amoniacul fusese exportat  în România, de operaţiune ocupându-se firma lui Radu Tinu, 
fostul adjunct al Securităţii Timiş, acum un prosper om de afaceri.

Autorităţile de la Belgrad au rupt relaţiile diplomatice cu Tirana, acuzând Albania            
că este complice la atacurile aeriene ale NATO asupra Iugoslaviei, a anunţat        
Ministerul albanez de Externe. Decizia a fost  motivată de "angajamentul direct al Albaniei, 
alături de Statele Unite şi NATO, împotriva Republicii Federale Iugoslavia", se precizează 
într-un comunicat dat publicităţii la Tirana.



Directorul HIP Pancevo a anunţat că bombardamentele de azi-noapte nu au făcut victime. 
50 de persoane din oraş s-au intoxicat cu fum, dar fără urmări grave. “Dacă rezervoarele 
de amoniac ar fi fost pline, din cauza exploziei s-ar fi putut  produce fosgen,         
substanţă folosită ca gaz toxic de luptă în cele două războaie mondiale. Deşi am depăşit 
punctul critic şi situaţia este sub control, în aer s-au degajat  mari cantităţi de dioxine       
şi furan, precum şi etil-diclorit (EDC). Aceasta din urmă este o substanţă toxică mai grea 
decât apa, care rămâne în natură vreme de 15 ani şi care va ajunge în Dunăre şi, de aici, 
în Marea Neagră.”

Pentru a ne convinge, la conferinţa de presă a fost adus şi dr. Slobodan Tosovic,            
de la Institutul de Sănătate Publică din Belgrad, care a afirmat că norul de fum              
de la Pancevo va afecta ţările din jurul Iugoslaviei, printre care şi România. Sârbii susţin 
că au prevenit  autorităţile din aceste ţări, pentru a efectua măsurători de specialitate        
şi a lua măsurile care se impun. El a atras atenţia că, pe vremea când era preşedinte       
al SUA, Ronald Reagan nu a îndrăznit  să bombardeze o fabrică similară în Libia.            
Cât  despre avertismentele către ţările din jur, nu ştiu ce să spun. În următoarele zile,     
am fost  sunat din ţară de mai multe ori, de ofiţeri ai SRI Timiş care mă cunoşteau           
şi m-au rugat să le enumăr substanţele despre care sârbii spun că s-ar fi degajat  în aer.     
Mi-au spus că Agenţia locală pentru Protecţia Mediului nu a descoperit nici un fel           
de poluare în ţară, pentru că nu ştiu ce substanţe trebuie depistate şi măsoară aiurea.

                   
                                          Norul de fum de la Pancevo

În timpul conferinţei de presă a început o ploaie torenţială, aşa că am tras cu toţii         
de timp, să nu ne ude stropii acizi. În fine, după ce ne-au urcat în cele două autocare, 
sârbii ne-au plimbat prin combinatul chimic, oprind de câteva ori în faţa unor instalaţii 
distruse, pentru ca toată lumea să poată filma şi fotografia. De fiecare dată,                 
ne-au avertizat să nu rămânem prea mult  pe afară şi credeam că o fac din rea-voinţă,    
să nu ne lase timp să filmăm ce dorim. Nici poveste: după 5 minute de stat  în aerul        
care mirosea extrem de ciudat, îmi lăcrimau ochii, mă usturau nările şi mă îmbrânceam   
cu ceilalţi să urc mai repede înapoi. M-a durut capul îngrozitor toată noaptea şi,               
a doua zi dimineaţă, m-am trezit cu acelaşi gust amar în gură. 



În combinat, totul era răvăşit: geamuri sparte, acoperişuri împrăştiate, ţevi contorsionate 
care încă mai fumegau. Câteva instalaţii imense, adevărate labirinturi de ţevi şi conducte, 
păreau devastate de măciuca unui uriaş. De rezervoarele rafinăriei nu ne-am putut 
apropia, pentru că încă ardeau. Le-am filmat de la distanţă şi ne-am dat seama că ele 
erau sursele celor două coloane de fum negru. Privind de-a lungul acestora, am văzut 
cum, la mare înălţime, fumul se împrăştia într-un nor imens care acoperea              
întregul orizont. Şi care – culmea! – era dus de vânt către România.

"Alianţa Nord-Atlantică nu a oprit  livrările de petrol, care continuă să ajungă                   
la preşedintele iugoslav Slobodan Milosevic, pe cale maritimă sau terestră,"                     
a declarat cancelarul german Gerhard Schroeder, într-un interviu acordat cotidianului 
Washington Post. “Este inacceptabil. Nu putem să fim în război cu o ţară şi să lăsăm         
o conductă care trece printr-o ţară membră NATO să furnizeze petrol adversarului,"         
a afirmat el referindu-se la Ungaria. "Trebuie să strângem puţin şurubul. Este inacceptabil 
ca noi să facem comerţ cu Milosevic, în timp ce soldaţii noştri îşi riscă viaţa." 
“Ungaria nu exportă petrol în Iugoslavia, nici prin intermediul vreunui oleoduct, nici      
prin alte mijloace şi nu permite tranzitarea de petrol pentru Iugoslavia pe teritoriul său,”   
a replicat purtătorul de cuvânt al Ministerului ungar de Externe, Gabor Horvath.      
Această mică dispută, repede înăbuşita chiar de protagoniştii săi, a lăsat  să se întrevadă 
unul din adevărurile războiului din Iugoslavia, care a umplut buzunarele unor oameni     
de afaceri occidentali cu o grămadă de dolari.

Când am ajuns înapoi la Belgrad, am fugit la hotel şi ne-am băgat sub duş,           
aruncând imediat, la spălătorie, hainele de pe noi. Ne-am transmis corespondenţele        
şi am coborât  să mâncăm. Cât timp am fost plecaţi la Pancevo, NATO a bombardat       
din nou Priştina, Valjevo şi Kursumlija, unde a avariat un pod. După cină, am rămas        
în barul hotelului, la o bere. Alarma aeriană se lăsa aşteptata din nou. În schimb,            
a sunat  telefonul de la recepţie. Toţi jurnaliştii erau chemaţi la Centrul militar de presă, 
pentru o conferinţă extraordinară.

                 
                            Norul de fum de la Pancevo, văzut din Belgrad



Aşa a început o aventură extrem de amuzantă, de care aveam să facem haz zile în şir.    
La Centrul militar de presă era mare vânzoleala. Nimeni n-a ştiut ce se întâmplă,        
până când unul din ofiţerii sârbi nu a venit şi ne-a spus că se pleacă undeva,             
lângă Belgrad, şi să formăm rapid o coloană din maşinile noastre, pentru a putea fi 
încadraţi pe traseu de maşinile Poliţiei. Eu şi Mile nu aveam automobil, dar ştiam sârbeşte 
şi l-am convins pe un ofiţer să ne ia cu el. Ne-am trezit într-un spaţios Renault Espace,    
în care n-a mai urcat nimeni. Pe drum, ofiţerul nu ne-a dezvăluit unde mergem, dar      
ne-am dat seama că ne îndreptam către Obrenovac.

Coloana a oprit lângă un parc, la vreo 30 de km de Belgrad. Am fost  conduşi într-o sală. 
Dr. Slobodan Tosovic ni l-a prezentat pe Milan Teskovic, directorul executiv al fabricii       
de detergenţi “Prva Iskra” din Baric. N-am prea înţeles ce voiau să ne explice            
decât în final. “V-am invitat aici, încercând să evităm o catastrofă,” a spus Teskovic.   
“Vrem să vedeţi că aici se produc doar detergenţi şi săpun şi nici o altă substanţă       
care ar putea folosi industriei de armament. Avem, însă, 170 de tone de acid fluorhidric   
în două rezervoare care, dacă sunt lovite, vor degaja în atmosferă un nor ucigător,         
pe care nu-l vom putea controla.” Pentru a înţelege ce s-ar putea întâmpla, sârbii          
ne-au spus că americanii au experimentat în deşertul Nevada, eliberând în aer                 
4 tone de acid fluorhidric, care a distrus orice formă de viaţă pe o rază de 3 kilometri. 
După care ne-au invitat să vedem rezervoarele.

Instalaţiile fabricii “Prva Iskra” erau, într-adevăr, impresionante. Totul era din inox,  
iluminat  cu becuri cu lumină unidirecţională, părea un imens pom de Crăciun.            
Când vedeai, însă, rezervoarele, te cam treceau fiorii. Două butoaie din inox,                  
în jurul cărora sârbii au construit  două cofraje imense, în care au fost  aşezaţi          
30.000 de saci cu nisip. Activitatea fabricii fusese stopată şi era păstrat doar personalul 
specializat în intervenţii de urgenţă. Peste tot erau întinse furtunuri cuplate la hidrante,    
iar tunurile fixe ale instalaţiilor de stingere a incendiilor erau îndreptate                      
către cele două rezervoare.

                  
                Hale ale fabricii “Prva Iskra” din Baric, bombardate de NATO



Surpriza cea mare a fost că puteam filma orice şi oricât. Cu o bunăvoinţă suspectă,    
sârbii sugerau cameramanilor să filmeze şi instalaţia aia, şi depozitul celălalt.              
“Dar rezervorul ăsta l-aţi văzut ?” venea altul cu propunerea. Dădeau declaraţii fiecăruia, 
până când am înţeles: era alarmă aeriană şi sârbii îşi băteau joc de noi. Ne-au adus 
scuturi vii în jurul fabricii de detergenţi. Şi-au atins ţelul, pentru că jurnaliştii occidentali 
intraseră în panică. Trăgeau de noi să terminăm şi să plecăm mai repede, fugeau        
prin fabrică după cameramanii rătăciţi şi urlau, isterici, să plecăm dracului de acolo.       
M-am sprijinit  cu Mile de maşina care ne-a adus şi am râs în hohote, împreună cu ofiţerul 
de la volan. După un sfert de oră de urlete, un tip de la un prestigios canal de televiziune 
internaţional a spus că ne-am adunat cu toţii şi putem pleca. Colonelul sârb                
care conducea delegaţia a clătinat, impasibil, din cap: “Lipseşte cameramanul rus!”         
În timp ce noi ne tăvăleam pe jos de râs, doi englezi s-au repezit şi l-au luat, efectiv,       
pe sus pe rusul care mai voia să tragă două cadre în combinat. 

Pe drumul înapoi, coloana s-a menţinut disciplinată doar câţiva kilometri, după care 
jurnaliştii străini au călcat acceleraţia până în podea, trecând în trombă pe lângă noi       
şi pierzându-se în zare. Am rămas noi, un Mercedes cu 4 ziarişti sârbi şi cele două maşini 
ale Poliţiei care încadrau coloana. Restul a ajuns la Belgrad cel puţin cu un sfert de oră 
înaintea noastră. Pentru a rămâne obiectiv, trebuie, totuşi, să spun că - la nici două ore 
după ce am plecat - o rachetă lansată dintr-un avion al NATO a explodat la mică distanţă 
de fabrica de detergenţi. Din fericire, fără să provoace vreo pagubă. Doar geamuri sparte.

Când ne-am întors, Belgradul era deja sub alarmă aeriană. Încă de la ora 17.00,    
avioanele NATO au început bombardamentele în Kosovo. A fost  lovit din nou aeroportul 
Slatina de lângă Priştina, turnul de televiziune de pe muntele Goles, iar şase rachete            
au distrus ce mai rămăsese din cazarma “Kosovski junaci”. RTS a anunţat  că     
antiaeriana sârbă ar fi doborât două avioane inamice deasupra Priştinei, iar un al treilea        
s-ar fi prăbuşit pe dealul Cicevica. Sârbii chiar au difuzat înregistrarea unei convorbiri radio 
între pilotul unui avion ce se prăbuşea şi bază.

Un avion F-16 danez care participă la operaţiunea „Allied Force" a NATO a aterizat          
de urgenţă la Sarajevo în această seară, ca urmare a "unor probleme critice la un motor", 
a anunţat  Ministerul Apărării din Danemarca, citat  de AFP. "Problemele motorului erau    
de ordin tehnic şi nu au fost provocate în cursul luptelor. O echipă de tehnicieni urmează 
să sosească luni în capitala bosniacă pentru a înlocui motorul defect.” 

De la 1.20, am început să vedem explozii pe muntele Fruska Gora, de lângă Novi Sad.     
O rachetă a lovit podul peste Dunăre care lega Backa Palanka de oraşul croat Ilok.         
La 1.30, a fost bombardată o staţiune turistică de pe malul lacului Palic de lângă Subotica. 
La 1.50, a fost din nou atacată rafinăria din Novi Sad, iar o rachetă a lovit în plin    
clădirea Consiliului Executiv Regional al Vojvodinei. Construită în 1939 şi considerată      
un simbol al orasului, clădirea figura în Enciclopedia monumentelor arhitectonice           
ale Europei. Racheta a lovit-o la nivelul etajului III, a perforat zidul şi a explodat în interior, 
provocând un adevărat dezastru.



Ministrul ungar de Externe, Janosz Martonyi a afirmat în timpul unei emisiuni a postului 
naţional de televiziune că Budapesta a solicitat în repetate rânduri Alianţei Nord-Atlantice 
să nu atace, dacă este posibil, oraşele din Vojvodina. "Am fost încurcat  de bombardarea 
oraşului Subotica. Am cerut o explicaţie şi ni se va da una. Cu toate acestea, înţelegem  
că NATO nu poate să nu considere Vojvodina drept o potenţială ţintă militară."               
Dubla premisă de la care porneşte Ungaria în situaţia dată este de a-i proteja pe etnicii 
maghiari din Vojvodina şi de a-şi îndeplini îndatoririle în calitate de membră a NATO.

NATO s-a concentrat  asupra nordului Iugoslaviei. Între 1.27 şi 1.37, 11 rachete au fost 
lansate asupra fabricii de papetărie din Paracin şi, din nou, asupra unei staţiunii turistice 
din apropiere, folosită ca tabără pentru refugiaţii sârbi din Bosnia şi Croaţia. Staţiunea   
mai fusese atacată o dată acum câteva zile şi, cu toate că NATO nu a recunoscut atacul, 
sârbii au evacuat-o total. Mai multe explozii au fost auzite şi la Sremska Mitrovica,          
iar la Bogutovac, lângă Kraljevo, hotelul “Mineral” şi 30 de case au fost serios avariate    
de bombe. La 3.15, pentru a şaptea zi consecutiv, NATO a bombardat oraşul Kursumlija. 
Două poduri, unul rutier şi unul feroviar, au devenit inutilizabile în urma loviturilor aeriene. 
La Belgrad, a fost linişte şi am dormit până cu puţin înainte de ridicarea alarmei aeriene, 
la 6.57. Trebuia să-mi pregătesc transmisia de dimineaţă.

19 aprilie 1999

La Centrul militar de presă, sârbii ne-au pus la dispoziţie transcrierea discuţiei           
dintre pilotul avionului F-16 care a bombardat convoiul de refugiaţi de la Djakovica          
şi echipa de pe AWACS, avionul-radar folosit pentru coordonarea atacurilor NATO.  
Dialogul nu mai are nevoie de nici un comentariu. Poate doar ar trebui adăugat              
că Jamie Shea a dezminţit  autenticitatea lui. Sau că generalul american Daniel Leaf          
a recunoscut că avioanele NATO au lansat  nu mai puţin de 9 bombe cu ghidaj laser  
asupra celor două convoaie.

“F-16: Bună, aici Charlie. Sunt în poziţia 10. Nu văd nici o mişcare. Solicit informaţii 
despre MIG-urile Roşiilor (sârbii erau numiţi, codat, “Roşii”). 
AWACS: Charlie Bravo, aici Mama. Patrule spre nord-vest, în direcţia Prizren, Djakovica. 
Nici un MIG al Roşiilor nu e în aer. (…) 
F-16: Charlie Bravo către Mama. Sunt la 3.000 de picioare. Văd o coloană de maşini,  
ceva tractoare, la sol. Ce e asta? Solicit informaţii. 
AWACS: Mama către Charlie Bravo. Vezi şi tancuri? Repet: vezi tancuri? 
F-16: Charlie Bravo către Mama. Văd doar tractoare. Sper că Roşii nu au camuflat 
tancurile în tractoare. 
AWACS: Mama către Charlie Bravo. Care convoi? Care civili? La dracu’. E mâna sârbilor. 
Distruge ţinta! 
F-16: Charlie Bravo către Mama. Ce să distrug? Tractoare? Maşini obişnuite? Repet:      
nu văd nici un tanc. Solicit instrucţiuni. 
AWACS: Mama către Charlie Bravo. E o ţintă militară. O ţintă militară absolut legitimă. 
Distruge ţinta! Repet: distruge ţinta! 
F-16: Charlie Bravo către Mama. Am înţeles. Lansez rachetele!”



“The Express” a dezvăluit că pilotul unui Harrier al forţelor aeriene britanice era în misiune 
în momentul atacului din apropiere de Djakovica şi l-a avertizat pe pilotul american         
al aparatului F-16 în privinţa unor posibile “pagube colaterale”. După ce a survolat           
la joasă înălţime convoiul de refugiaţi, englezul i-a transmis prin radio că, în mod sigur, 
este vorba de vehicule civile, flancate de vehicule militare.

                                
     Cadavrul unui albanez din convoiul bombardat de NATO la Djakovica

Presa din Muntenegru i-a acuzat  pe ziariştii străini aflaţi la Podgorica că sunt informaţi   
din timp ce ţinte vor fi vizate de atacurile NATO, pentru a putea filma în direct       
loviturile aeriene. Cotidianul “Dan” a relatat  că, în 15 aprilie, câţiva reporteri de televiziune 
străini s-au urcat pe acoperişul hotelului “Muntenegru”, cu 10 minute înaintea declanşării 
unui atac al NATO. După ce aceştia s-au amplasat, au început să se audă            
puternice explozii, urmate de nori groşi de fum. Cotidianul muntenegrean se întreabă   
prin ce coincidenţă s-au urcat  reporterii pe acoperiş chiar înaintea atacului aerian,     
având în vedere că nimeni nu urcase, până atunci, pe hotel, iar Podgorica                     
nu este bombardată în fiecare zi.

Neboisa Vujovic, purtătorul de cuvânt al Ministerului federal de Externe, a recunoscut     
că un militar iugoslav, capturat de separatiştii albanezi din Kosovo, este deţinut de armata 
americană. “Acest lucru demonstrează clar că există o cooperare între teroriştii albanezi   
şi forţele NATO, la conducerea cărora se află Statele Unite,” a spus Vujovic. Astăzi,         
un reprezentant  al UCK a anunţat ca încă 3 soldaţi ai Armatei iugoslave şi un voluntar rus 
au fost luaţi prizonieri şi se desfăşoară negocieri pentru ca şi aceştia să fie predaţi  
Alianţei Nord-Atlantice.

Zeci de mii de refugiaţi sunt împiedicaţi să părăsească provincia Kosovo, ca urmare          
a închiderii frontierelor de către forţele iugoslave, a anunţat UNHCR. "Frontiera cu Albania 
a fost închisă la ora 3 dimineaţa, iar o situaţie similară a fost constatată şi la graniţa       
cu Macedonia şi Muntenegru," a precizat purtătorul de cuvânt al UNHCR, Kris Janowski.   
O coloană de vehicule, aparent civile, lungă de 20 până la 25 de kilometri, este în mişcare 
în apropiere de Priştina şi se îndreaptă către sudul provinciei Kosovo.



Apropo de stranii coincidenţe, preşedintele Academiei Iugoslave de Film a anunţat         
că va acorda un premiu special lui Barry Levinson, regizorul filmului “Wag the dog”, 
realizat la sfârşitul anului trecut, în care se povesteşte despre un război declanşat artificial 
de SUA împotriva Albaniei, pentru ca preşedintele american, implicat într-un scandal 
sexual cu o stagiară, să fie reales.

Majoritatea intelectualilor iugoslavi este mai mult ca oricând împotriva preşedintelui 
Slobodan Milosevic, chiar dacă ei nu afirmă în mod public acest lucru, a declarat    
scriitorul sârb Aleksandar Tisma, într-un interviu pentru cotidianul "Berliner Morgenpost". 
"În timpul marilor mişcări de protest de acum doi ani, toţi intelectualii erau împotriva 
acestui regim, însă astăzi ei tac, pentru că ţara este atacată. Nu este posibil deocamdată 
ca ei să se întrebe dacă acest  regim este cel bun. Poziţia regimului este, pentru moment, 
stabilă. Nimeni nu are curajul sau capacitatea intelectuală de a se distanţa de acest regim, 
fără a-şi pune în pericol propria viaţă." 

În opinia intelectualului sârb, nu există pentru moment nici o soluţie şi nici posibilitatea    
ca războiul să se încheie. "Nu văd decât  oameni ca preşedintele american Bill Clinton    
sau şeful diplomaţiei germane Joschka Fischer, care în trecut îşi exprimau opinii pacifiste, 
dar care în prezent şi-au asumat responsabilitatea de a pedepsi prin război un stat      
care s-a numărat  printre fondatoarele Naţiunilor Unite. Pentru ei, nu este vorba         
decât de putere", a afirmat Aleksandar Tisma.

Pentru că vremea s-a încălzit, a trebuit să merg să-mi cumpăr nişte haine mai subţiri.    
Nu a fost  o problemă. În afară de magazine, unde preţurile sunt cam mari, poţi            
să-ti cumperi ţoale de calitate din piaţă. Chiar în centru, este amenajat un loc special 
pentru tarabe, unde poţi găsi orice - de la cosmetice şi pantofi, până la blugi şi tricouri.  
În fiecare zi, în timp ce plec de la hotel sau mă întorc, trec pe bulevardul Knez Mihailova.     
Negustorii ambulanţi sunt imprevizibili. Vând de toate, dar, mai ales, s-a creat                  
o adevărată industrie de obiecte prin care se protestează împotriva războiului.               
Se vând hărţi ale Iugoslaviei pe care sunt marcate localităţile bombardate, tricouri           
şi insigne cu ţinte sau mesaje anti-NATO, cuşme clasice sârbeşti, insigne ale cetnicilor      
şi steaguri negre cu cap de mort, pe care scrie “Cu credinţă în Dumnezeu, Libertate       
sau Moarte”. Şi muzică, foarte multă muzică. Cea străină, de contrabandă,                  
este la jumătate de preţ faţă de CD-urile sau casetele cu formaţiile sârbeşti. 

                             



Colegii noştri ruşi ne-au arătat o ştire a agenţiei Itar-Tass, care îl citează pe purtătorul    
de cuvânt al flotei din Marea Baltică, Anatoli Lobski. Acesta a precizat că o navă poloneză, 
una suedeză şi una germană se află la limita apelor teritoriale ruse din Marea Baltică       
şi supraveghează flota rusă. O astfel de supraveghere este inedită în ultimii ani,               
a spus Lobski, care a adăugat că şi supravegherea aeriană occidentală la frontierele 
enclavei ruse de la Kaliningrad a fost sporită de trei ori.

Preşedinţii Bill Clinton şi Boris Elţîn au avut  astăzi o convorbire telefonică de 50 de minute, 
a anunţat purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Joe Lockhart. "Am spus încă de la început  
că suntem de părere că ruşii au un rol foarte constructiv, pe plan diplomatic,                  
în acest  conflict. Suntem de acord în anumite privinţe, dar avem şi câteva dezacorduri 
fundamentale." Preşedinţia rusă a precizat  că, în cursul acestei convorbiri telefonice        
care a avut  loc la iniţiativa Casei Albe, Boris Elţîn a subliniat  că este absolut  indispensabil 
să înceteze imediat  folosirea forţei în relaţiile cu Iugoslavia, care este un stat suveran. 
“SUA şi NATO speră în zadar într-o capitulare a lui Slobodan Milosevic,” declarase Elţîn 
înainte de a vorbi cu omologul său american.   

Hotărât lucru, sârbii sunt puşi pe şotii. În această seară, la ora 21.00, ne-au chemat      
din nou la Centrul militar de presă. Ne aştepta Goran Matic, ministrul federal                  
al Informaţiilor, care ne-a spus că, pe lângă războiul clasic, împotriva Iugoslaviei          
este declanşat un necruţător război mediatic. Văzând că pierde această bătălie,        
NATO ameninţă că va bombarda Televiziunea Naţionala Iugoslavă (RTS). După ce          
ne-a lăudat, spunând că noi, jurnaliştii aflaţi la Belgrad, suntem singurii care spunem 
adevărul, pentru că nu putem minţi când vedem atâtea grozăvii, Matic ne-a propus        
să ne manifestăm, în această seară, solidaritatea cu colegii noştri de la RTS.                
„Iar ne folosesc ăştia ca scuturi vii,” râdea Mile. 

Nu ştiu dacă datorită ploii mărunte sau spaimei că vor fi bombardaţi chiar de ai lor,       
dar trei sferturi dintre jurnalişti s-au urcat în maşinile lor ori în taximetre şi s-au întors     
la hoteluri. Aşa că, la marşul de solidaritate spre RTS am rămas vreo 50 de oameni.       
La sediul televiziunii, am fost aşteptaţi de reporterii sârbi. În hol, a urmat încă o suită     
de discursuri de solidaritate şi am fost invitaţi să filmăm şi să intervievăm pe cine vrem. 
Mai mult, sârbii au anunţat că toţi cei care doresc să-şi transmită imaginile filmate          
la televiziunile pentru care lucrează, o pot  face, chiar acum, pe gratis. În mod normal, 
pentru transmisia prin satelit  a unui singur minut de imagini, sârbii te taxau                   
cu cel puţin 800 de mărci.

Am căscat şi noi gura prin sediul RTS, după care directorul televiziunii ne-a poftit         
într-o sală de protocol, unde - spunea el - colegii sârbi vor să ciocnească un pahar cu noi. 
Ei bine, chiar în acel moment au început să sune sirenele alarmei aeriene. Era 22.30 şi,   
în 5 minute, zâmbind încurcaţi, toţi ziariştii şi-au luat tălpăşiţa. În frunte, desigur,        
chiar cu ministrul Matic, care n-avea, nici el, nevoie de surprize neplăcute. Am râs          
cu lacrimi văzându-i cât de repede au uitat  şi de solidaritate şi de vin şi de tot.             
Îmi amintesc că, puţin mai târziu, mama lui Mile l-a sunat şi ne-a certat că râdeam          
ca proştii în sediul RTS. Reporterii sârbi filmaseră vizita de solidaritate şi au difuzat ştirea, 
în care apăream şi noi, iar la Timişoara se văd programele televiziunilor sârbeşti.



              
                       Releu de televiziune, distrus de bombele NATO

Când ne-am întors la hotel, la o masă a barului ne aşteptau Nelu şi cu “scriitorul” Dragan. 
Privindu-ne cu reproş, Dragan ne-a întrebat ce fel de intelectuali sunt cei care,     
indiferent în ce scop, aprobă declanşarea unui război. Nu am inţeles ce voia să spună.  
Ne-a arătat  un comunicat, semnat de câteva zeci de intelectuali români, în sprijinul 
orientării euro-atlantice a autorităţilor de la Bucureşti. “Ceea ce a derutat  pe mulţi     
dintre cetăţenii noştri şi i-a împiedicat să ia o poziţie limpede în actualul conflict            
din Balcani este că împărţim cu poporul sârb valorile credinţei,” a citit  Dragan               
din comunicat. “Numai că Milosevic nu duce “un război sfânt”, ci unul de epurare etnică, 
iar valorile ortodoxiei, pe care le împărtăşim cu poporul sârb, nu înseamnă şi coincidenţa 
cu opţiunile politice ale celor două popoare. Structurile puterii noastre s-au pronunţat,    
de la bun început şi cu admirabilă consecvenţă, pentru NATO şi Europa.” 

N-am prea avut răspuns. Ca de obicei, Dragan ne surprindea prin informaţiile pe care      
le avea şi prin logica argumentelor. Nu era supărat pe noi sau pe cei ce au semnat 
scrisoarea, ci se întreba în numele căror valori, un grup de “proeminenţi intelectuali” 
puteau să susţină un război ilegal, declanşat împotriva unui stat suveran, fără acordul 
Naţiunilor Unite şi doar în baza unor reportaje difuzate, ce-i drept, pe posturi importante 
de televiziune. Reportaje precum cele de la CNN, de exemplu, realizate de Cristiana 
Amanpour, care “întâmplător” este soţia lui James Rubin, purtătorul de cuvânt                 
al Departamentului de Stat al Statelor Unite.

Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA) consideră că Iugoslavia nu are      
în desfăşurare un program de fabricare a bombei nucleare, a declarat agenţiei Reuters 
Hans-Dietrich Meyer, şeful departamentului de informare al organizaţiei cu sediul la Viena. 
El nu consideră că Iugoslavia ar încerca să fabrice o bombă nucleară, deoarece reactorul 
pe care îl deţine la Vinca (la câţiva km est  de Belgrad) dispune doar de materiale           
de încălzire şi ar fi extrem de dificil de transformat  aceste materiale pentru producerea 
unei bombe nucleare.



La Belgrad, a fost, din nou, o noapte cu cer înnorat, deci liniştită. Doar pe la ora 3.00,   
am auzit  câteva bubuituri dinspre aeroportul Batajnica, unde a fost avariată clădirea 
administrativă a bazei aeriene. În schimb, în restul ţării, atacurile nu au contenit.           
La 22.45, cinci proiectile au lovit staţia de transmisie pe satelit de la Ivanic, care a luat foc 
şi a fost distrusă. La 23.00, a început cel mai violent  atac de până acum asupra Nis-ului,  
în care un om a fost ucis şi alţi 11 răniţi. Cel puţin 10 case din cartierul ţigănesc au fost 
dărâmate de suflul exploziilor. Bombele s-au concentrat  asupra zonei de nord-vest            
a oraşului, unde au fost lovite o fermă, câteva instalaţii electrice, magazinul “Kopaonik”,  
staţia de salvare şi o gară. Fabrica de ţigări DIN, cea mai mare din Iugoslavia, a fost     
din nou bombardată, fiind distruse centrala termică, mai multe hale şi cantina.

La aceeaşi oră, o casă din Aleksinac a fost lovită de un proiectil. Mai multe explozii au fost 
auzite în jurul Krusevac-ului. Timp de un sfert de oră, 8 rachete au lovit centrul medical 
“Cigota” de pe muntele Zlatibor, care s-a făcut scrum până dimineaţă. La 1.25, a fost 
distrus podul de la Nova Varos, fiind întreruptă, astfel, calea ferată Belgrad-Bar.               
O jumătate de oră mai târziu, regiunea oraşelor Novi Pazar şi Kraljevo a rămas în beznă, 
datorită avarierii unei centrale electrice. La 2.30, s-au auzit mai multe explozii                 
la Bogutovac. La 2.35, NATO a lansat al doilea raid asupra Priştinei, bombele explodând    
în partea de est  şi în satele Lukaren şi Belacevac din apropiere, locuite doar                   
de etnici albanezi. În timpul atacului asupra localităţii Gornji Milanovac, sârbii pretind      
că ar fi doborât unul din avioanele inamice. RTS a mai anunţat că, în această noapte,      
în regiunea Kragujevac, apărarea antiaeriană a doborât încă două avioane NATO.           
S-ar părea că aparatele s-au prăbuşit  pe muntele Rudnik şi au fost organizate          
potere pentru găsirea piloţilor care au reuşit să se catapulteze

La 2.30, avioanele au atacat în câteva raiduri centrul oraşului Kragujevac. La 3.17,    
oraşul Valjevo a fost lovit de opt  rachete aer-sol. A fost din nou lovită fabrica “Krusik”,    
după care, încercând să nimerească podul de pe şoseaua spre Belgrad, piloţii au avariat 
un spital şi mai multe case. La 3.40, într-un atac ce a durat aproape o oră, 15 rachete    
au lovit  centrul oraşului Kursumlija. Au fost bombardate fabrica “Metalac”, o cazarmă       
a armatei şi podurile peste râurile Kosanica şi Visoka. Sistemul de aprovizionare cu apă    
al oraşului a fost serios avariat.
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La Belgrad, alarma aeriană înceta la 6.25. La cele notate peste noapte, am mai adăugat 
câteva informaţii. RTS a anunţat că antiaeriana sârbă a mai doborât doua avioane.  
Primul, un avion-spion fără pilot, ar fi căzut lângă Tetovo, iar al doilea s-ar fi prăbuşit 
lângă satul Donje Jelovce. În plus, un lucru grav, ale cărui cauze trebuie să le verific: 
astăzi, legăturile telefonice dintre Serbia şi Muntenegru au fost întrerupte, fără să se dea 
vreo explicaţie oficială. În schimb, am aflat  ca primul ministru iugoslav Momir Bulatovic    
a purtat o lungă discuţie telefonică cu omologul său muntenegrean, Filip Vujanovic.

Un motiv al tensiunilor dintre cele două membre ale Federaţiei Iugoslave poate fi faptul  
că Armata iugoslavă a blocat astăzi unicul punct de frontieră dintre Muntenegru şi Croaţia, 
Debeli Brijeg din zona demilitarizată de la Prevlaka, aflată sub control ONU. Militarii        
au cerut Poliţiei muntenegrene să le transfere imediat controlul asupra punctului            
de frontieră, însă poliţiştii au refuzat şi aşteptau o decizie a Guvernului de la Podgorica. 



Ministrul muntenegrean de Externe Branko Perovic a apreciat că, prin operaţiunea Armatei 
iugoslave, sunt violate acordul privind normalizarea relaţiilor cu Croaţia şi Rezoluţia 772    
din 1992. Şi Croaţia a protestat la Consiliul de Securitate al ONU, acuzând că 2-300        
de soldaţi sârbi au pătruns în zona demilitarizată. Un reprezentant  al misiunii ONU           
a declarat, însă, că Armata iugoslavă este prezentă în zona de 7 ani, doar că, astăzi,       
s-a mutat într-un alt loc.

O altă explicaţie a tensiunii dintre Muntenegru şi Serbia ar putea fi incidentele petrecute 
duminică seara, la Kaludjerska Laz, lângă Rozaje . Comandamentul Corpului II a anunţat 
că o unitate militară iugoslavă a fost atacată de un important grup de terorişti albanezi  
din UCK, care se deplasa într-o coloană de refugiaţi. “În urma unei acţiuni hotărâte          
a Armatei, grupul terorist  a fost anihilat şi 4 persoane au fost lichidate,” s-a precizat        
în comunicatul difuzat  de RTS. Nu ştiu cât  a fost de satisfăcătoare explicaţia aceasta,    
mai ales că martorii oculari spuneau că printre morţi se numără o femeie de 70 de ani     
şi un băiat  de 13 ani, iar, printre soldaţii sârbi care “au făcut ordine” au fost văzuţi          
şi militarii din forţele speciale. 

În urma confruntărilor care au avut loc ieri, în apropiere de postul de frontiera Padesh,    
în interiorul provinciei Kosovo, doi rebeli din UCK au fost  ucişi şi alţi 15 - răniţi,                   
a precizat Andrea Angeli, purtătorul de cuvânt al OSCE.

În această dimineaţă, a sosit  la Belgrad Alexei II, patriarhul Bisericii Ortodoxe Ruse. 
Autorităţile române au dat dovadă de bunăvoinţă şi au permis avionului care îl transporta 
pe patriarh să survoleze spaţiul nostru aerian. Împreună cu Pavle, patriarhul Bisericii 
Ortoxe Sârbe, Alexei II a oficiat o liturghie pe platoul din fata Catedralei Sf. Sava.       
Peste 50.000 de oameni au asistat la slujbă. În primele rânduri puteau fi văzuţi          
înalţi oficiali iugoslavi, premierul Momir Bulatovic şi preşedintele Serbiei, Milan Milutinovic. 
În finalul slujbei, Alexei II i-a dăruit patriarhului Pavle icoana sfântului Serafim Sorovski, 
cel mai respectat sfânt din Rusia. 

Patriarhul rus a rostit un lung mesaj de sprijin pentru poporul sârb şi a cerut lumii întregi 
să se unească pentru a opri acest război sălbatic şi nedrept. “Bombele şi rachetele NATO 
au ca ţintă să schimbe sistemul instaurat în lume după cel de-al Doilea Război Mondial, 
care a fost  plătit  cu multe jertfe. Acum se doreşte instaurarea unei noi ordini mondiale, 
întemeiată pe forţă.”

                             
                Patriarhul Alexei al Rusiei şi patriarhul Pavle al Serbiei



Bosko Perosevic, preşedintele Consiliului Executiv Regional al Vojvodinei a declarat că, 
după bombardamentele de la Pancevo şi Novi Sad, Serbia nu mai are nici o rafinărie.      
Din cauza lipsei de carburanţi, la Novi Sad autobuzele nu mai circulă decât în orele de vârf 
şi transportul în comun este complet suspendat în timpul week-end-ului.

Guvernul american a acceptat să achite, la terminarea războiului, 25% din costurile 
reconstrucţiei din Balcani, a afirmat un senator republican, citat  de “New York Times”, 
adăugând că aceasta ar fi inacceptabil pentru Congres. "Uniunea Europeană are obligaţia 
de a se ocupa de reconstrucţie, SUA asumându-şi o bună parte din cheltuielile militare,”   
a declarat senatorul de Kansas Pat Roberts. El susţinea că Guvernul are intenţia de a plăti 
25% din costul reconstruirii a ceea ce în prezent SUA încearcă să distrugă, în cadrul     
unui mini-plan Marshall. “Congresul (cu majoritate republicană) nu şi-a dat acordul          
şi nici nu trebuie să o facă. Nu noi trebuie să susţinem economic Uniunea Europeană.”

De astăzi, sârbii au început să se uite urât  şi la noi, jurnaliştii români. Câţiva, cu care     
ne împrietenisem, ne-au arătat  obrazul. Asta deoarece Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 
a aprobat cererea NATO privind accesul fără restricţii în spaţiul aerian al României.      
Deşi transmisă încă de sâmbătă, autorităţile de la Bucureşti au recunoscut abia ieri        
că au primit-o. Şi Guvernul a aprobat cererea NATO, iar joi, urmează să se întrunească 
cele două camere ale Parlamentului pentru a aproba şi ele. 

Înaintea şedinţei CSAŢ, Emil Constantinescu s-a întâlnit cu liderii tuturor partidelor 
parlamentare, care au avut păreri divergente. Toţi reprezentanţii coaliţiei majoritare       
au fost  de acord să aprobe cererea NATO. Ion Diaconescu, preşedintele PNŢCD, a găsit   
şi o ciudată explicaţie, spunând că aprobarea nu ar implica încălcarea Tratatului     
româno-iugoslav, întrucât  acţiunea NATO nu este o agresiune, nefiind calificată în acest fel 
de Consiliul de Securitate al ONU. La rândul lor, ministrul Apărării Naţionale Victor Babiuc 
şi ministrul de Externe Andrei Pleşu au amintit că, deşi Rusia a insistat, Consiliul            
de Securitate a respins un proiect  de rezoluţie în care se solicita ca NATO să fie definită 
drept agresor. Toţi trei se făceau că uită că nimeni nu a cerut  părerea Consiliului            
de Securitate când au fost declanşate bombardamentele. 

Liderul PDSR, Ion Iliescu a declarat, după întâlnirea de la Cotroceni, că partidul său 
continuă să susţină declaraţia adoptată de Parlament anul trecut ca urmare a solicitării 
NATO, potrivit căreia avioanele Alianţei pot  utiliza spaţiul aerian românesc “numai           
în situaţii de urgenţă şi neprevăzute”. El a susţinut  că nu există argumente în plus       
faţă de cele care au dus la hotărârea precedentă a Parlamentului. Iliescu a spus             
că România ar trebui să obţină mai întâi, de la NATO, garanţii de securitate şi oricum       
- pe termen lung - “vecinii sunt aliaţii şi prietenii noştri”. 

Comentând decizia CSAŢ, Dragomir Radenkovic, prim-consilier al Ambasadei Iugoslaviei   
la Bucureşti, a declarat  că aceasta “poate fi interpretată ca o violare a articolului 7        
din Acordul de prietenie, cooperare şi bună-vecinătate, semnat în 1996, de autorităţile   
de la Belgrad şi Bucureşti”, care prevedea că nici una din părţile semnatare nu va permite 
unui terţ stat să-i folosească teritoriul pentru a declanşa o agresiune împotriva      
celeilalte părţi.



Mai multe mii de persoane, între care un mare număr de intelectuali de stânga,             
au manifestat astăzi în piaţa centrală a Sofiei, cerând oprirea intervenţiei militare a NATO 
contra Iugoslaviei, anunţă corespondentul Mediafax. Manifestaţia a fost organizată          
la chemarea unui grup de 40 intelectuali bulgari, care s-au alăturat apelului lansat          
de compozitorul grec Mikis Theodorakis. Manifestanţii, care purtau pancarte cu sloganuri 
anti-NATO, cereau îndeosebi ca Guvernul de la Sofia să respingă cererea NATO              
de deschidere a spaţiului aerian bulgar pentru avioanele de luptă nord-atlantice.

                   
                           Avionul invizibil F-117, pregătit de decolare

În această seară, alarma aeriană a sunat la Belgrad la 20.45. Deja, la ora 19,00,             
în apropiere de Vucitrn (oraş situat la 25 de km de Priştina), antiaeriana sârbă doborâse 
un avion-spion fără pilot, care lua ultimele date înaintea atacului de noapte. Noi stăteam 
ca pe ghimpi, pentru că, de la Centrul militar de presă ni se promisese, pentru seara asta, 
o deplasare la Izbica, ca să ne convingem cu ochii noştri că groapa comună                  
pe care oficialii NATO au declarat  că au descoperit-o cu ajutorul sateliţilor este o invenţie. 
Nu prea ştiam ce să facem, deoarece, din cauza bombardamentelor non-stop,    
deplasarea unui convoi de maşini în Kosovo presupune un risc serios şi pe timp de zi.    
Nu prea aveam chef ca prietenii şi rudele noastre să audă de la Jamie Shea că am fost 
“pagube colaterale inevitabile într-un astfel de conflict”, aşa că ne-am propus să refuzăm 
generoasa invitaţie a militarilor sârbi. Din fericire, n-a mai fost  cazul, pentru că şi ei         
s-au răzgândit.

Secretarul de stat  american Madeleine Albright a declarat pentru AFP că, pentru moment, 
aliaţii pierd în războiul mediatic dus cu Belgradul. Ea a explicat că autorităţile de la Belgrad 
au bruiat mesajele pe care NATO a încercat  să le transmită din ţările vecine,                
prin intermediul radioului sau prin satelit. Albright a recunoscut că ea însăşi a încercat, 
fără prea mult succes, sã difuzeze mesaje în sârbo-croată. "Nu sunt foarte populară acolo, 
deci nu ştiu dacă a fost util să fac acest lucru. Regimul preşedintelui Milosevic deţine o 
maşină propagandistică extrem de bine pusă la punct şi menţine un control foarte strict.” 



Cred că nu spun o noutate, amintind că Madeleine Albright este unul din personajele    
cele mai detestate aici, la Belgrad. Percepută ca unul dintre artizanii cei mai îndârjiţi            
ai războiului, ea a fost descrisă adesea ca un monstru însetat de sânge, a cărei ură      
faţă de sârbi are cauze patologice, care ar putea fi descoperite de psihanalişti.         
Pentru susţinerea acestei ipoteze, sârbii au amintit  că, între 1939 şi 1941, chiar ei au fost 
cei care au salvat  de la moarte familia actualei secretar de stat  al SUA. Tatăl Madeleinei 
era ambasadorul Cehiei la Belgrad. Fiind evrei, au fost  prigoniţi de nazişti şi ascunşi        
în staţiunea Vranicka Banja, de familia Ribnikar. Ironia sorţii face ca actualul cotidian 
controlat  de puterea de la Belgrad, “Politika”, să fie fondat de unul din membrii        
acestei familii, Vladislav Ribnikar. După ce au salvat-o de la moarte, sârbii au ajutat  
familia lui Albright să ajungă în SUA. De multe ori, în vitrinele unor magazine                
din centrul Belgradului, am văzut o poză a Madeleinei Albright, când era mică,           
alături de familia de sârbi care o salvase. Şi nu o dată ne-am amuzat închipuindu-ne          
că ura ei pentru sârbi ar putea veni de la vreo bătaie primită, când era copilă,          
pentru că a făcut vreo poznă sau a furat dulceaţă din cămară. 

Spitalul din Priştina este lipsit de hrană, medicamente şi echipamente medicale,          
deşi primeşte 40 de pacienţi pe zi. Situaţia a fost confirmată şi de organizaţia umanitară 
“Medecins du Monde” din Grecia. “Cea mai mare parte a personalului medical                 
şi paramedical a părăsit  spitalul. Nu au mai rămas decât doi sau trei medici de origine 
albaneză, care lucrează 24 de ore din 24, în condiţii foarte dificile,” s-a anunţat            
într-un comunicat  al grecilor. “Nu am văzut  nici o diferenţă între tratarea pacienţilor        
de origine albaneză sau turcă, deşi aceştia reprezintă un procent important                    
al populaţiei spitalizate. În mai multe cazuri, albanezi şi sârbi se află în acelaşi salon.”

O mare parte din ajutorul umanitar internaţional trimis în Albania este deturnată            
de grupările mafiote în direcţia reţelelor economiei paralele, consideră mai multe surse    
de la Tirana. "Da, sunt deturnări. Ele există din cauza lipsei de organizare şi coordonare," 
recunoaşte Arben Demeti, ministrul autorităţilor locale, citat  de AFP. "O parte din ajutor 
este efectiv deturnată şi trecută în alte mâini.”
"Zeci de camioane dispar zilnic între portul Durres şi Tirana," se plânge un diplomat 
occidental care a cerut  să rămână anonim. "În faţa amploarei acestor deturnări,  
asociaţiile umanitare au părăsit  deja anumite regiuni.” Ziarul de opoziţie "Koha Jone" 
asigura că din 10 raţii umanitare intrate în ţară, numai 3 ajung la refugiaţii din Kosovo. 
Forţele de Poliţie, în curs de reorganizare, nu dispun decât de foarte puţine vehicule        
şi au de supravegheat o populaţie care a pus mâna, în urmă cu doi ani, pe mai mult       
de un milion de arme uşoare. Regiuni întregi, atât în nord cât şi în sud, nu sunt conduse 
decât de legea clanurilor şi a bandelor mafiote. 

Seara părea liniştită. Fiind extrem de frig, am renunţat să mai stăm pe acoperiş              
şi ne-am dus la culcare. La 3.15, am fost treziţi de nişte explozii puternice                      
şi am urcat repede pe acoperiş. Dinspre cartierul Novi Beograd se ridica un fum intens. 
Am alergat  pe colina Kalemegdan şi am văzut clădirea fostului Comitet Central                
al Partidului Comunist din Iugoslavia (numită, simplu, de belgrădeni, “CK”) în flăcări. 
Incendiul cuprinsese, iniţial, parterul, primele patru etaje şi ultimul nivel. 



                            
                    Clădirea CK, după ce a fost bombardată de NATO

Adevărul este că mă aşteptam de mult  ca NATO să lovească aceasta clădire, care era       
o ţintă ideală. Avea 21 de etaje şi era complet izolată. În jur, pe o rază de 300 de metri, 
nu mai exista nici o altă construcţie. După dispariţia partidului unic, clădirea a fost 
transformată în centru de afaceri. Aici îşi avea sediul central Partidul Socialist din Serbia 
(SPS), al lui Slobodan Milosevic, peste 20 de firme, posturile de televiziune private PINK   
şi KOSAVA, precum şi releul de emisie al televiziunii BK. Programele acestora                 
nu se mai recepţionau în Belgrad şi nu ştiam câţi angajaţi se aflau în acel moment în sedii.

Ceva mai târziu, am putut vedea imagini surprinse exact în momentul atacului.          
După prima lovitură, care a atins parterul clădirii, reporterii postului de televiziune    
Studio B, care stau în fiecare noapte la pândă în sediul lor, la ultimul etaj al celei mai înalte 
clădiri din Belgrad, şi-au îndreptat camerele video spre CK. Au surprins momentul        
celei de-a doua explozii, când racheta a nimerit  undeva, între etajele III şi IV.         
Imediat au izbucnit  incendii puternice şi un nor de fum învăluia clădirea.                       
Un alt cameraman a surprins momentul următor, când o a treia rachetă a lovit  ultimul etaj, 
explodând într-o mare de flăcări. Cu câteva clipe înainte, la ultimele etaje toate luminile 
erau aprinse, semn că acolo exista activitate şi erau oameni. 

NATO va spori numărul ţintelor vizate de bombardamente, anunţase ministrul francez      
al Afacerilor Externe Hubert Vedrine, într-un interviu publicat astăzi la Paris,                   
de cotidianul International Herald Tribune. "Nu vom adăuga noi categorii pe lista noastră 
cu ţinte, dar vom spori numărul acestora. Efectul atacurilor începe să se facă simţit.       
De un singur lucru avem nevoie: perseverenţă. Scopul nostru, împărtăşit  de toate ţările 
occidentale şi de Rusia, este de a readuce fosta Iugoslavie în legea europeană şi de            
a o democratiza. Aceasta implică o schimbare de regim.”

Pentru o vreme, telefoanele celulare nu au mai funcţionat. Am oprit un taxi şi am trecut  
în viteză podul Brankov, ajungând la faţa locului. Locuitorii din blocurile apropiate            
şi câţiva ziarişti erau deja acolo. Mai târziu, am aflat că poliţiştii le-au interzis jurnaliştilor 
de la “Hyatt” şi “Intercontinental”, hoteluri situate la 300 de metri de CK, să iasă           
din incintă. Olimpiu Gheorghiu de la APTN locuia într-o cameră cu vedere spre CK           
şi dormea la ora atacului. Prima explozie l-a aruncat din pat. S-a ridicat, s-a apropiat      
de geam, dar suflul celei de-a doua explozii l-a lipit de dulap. A treia bubuitură l-a surprins 
în pragul uşii, cu camera video într-o mână, încercând să ajungă afară.                         
Cu o faţă impasibilă, poliţiştii din hotel i-au amintit  că e alarmă aeriană şi l-au poftit        
în adăpostul din subsol. 



Eu cu Mile eram lângă CK şi căscam gura la ce se întâmpla. Mii de cioburi de la ferestrele 
pulverizate erau împrăştiate peste tot. Mai multe maşini de pompieri au ajuns imediat     
şi au început să stingă flăcările de la primele etaje. Mai târziu, cu ajutorul unor macarale, 
au trecut la focul din vârf. Au apărut şi echipajele Poliţiei, care ne-au îndepărtat,          
însă am putut privi de la distanţă toată operaţiunea. 

În scurtă vreme, au sosit Vojislav Mihajlovic, primarul Belgradului, Mirko Marjanovic, 
primul ministru al Serbiei, Gorica Gajevic, secretar general al SPS şi alţi oficiali,            
care erau îngroziţi de ce vedeau şi continuau să repete că în clădire se aflau oameni. 
Făcând haz de necaz, câţiva sârbi comentau că racheta care a lovit etajul IV a nimerit 
exact în biroul de la partid al lui Milosevic. Schije provenite din rachetele care au lovit  CK 
au ricoşat până în blocurile aflate la jumătate de kilometru distanţă. Spre dimineaţă,      
au fost aduşi alpinişti care să se caţere pe clădire, căutând eventualii supravieţuitori.  
Când ne-am întors la hotel, duşul fierbinte a îndepărtat cu greu mirosul de fum           
care îmi intrase în păr şi în haine. 

Mai multe sute de paraşutişti americani din divizia a 82-a aeriană sunt angajaţi în Albania 
pentru a proteja elicopterele de atac Apache, au declarat cotidianului “Washington Post” 
reprezentanţi ai armatei americane. Aceste întăriri fac parte dintr-o forţă de 2.600          
de oameni, însărcinaţi să însoţească şi să protejeze cele 24 de elicoptere americane 
Apache AH-64, plecate luni din Pisa (nord-vestul Italiei) şi desfăşurate azi în Albania. 
Conform secretarului general al NATO Javier Solana, elicopterele Apache vor intra           
în acţiune la începutul săptămânii viitoare, însă va fi nevoie de ceva timp,           
"respectiv câteva luni", pentru ca aceste elicoptere să "aibă un impact veritabil pe teren.”

                          
                          Podul Zezeljev din Novi Sad, distrus de bombe

Noaptea a fost grea şi pentru locuitorii Novi Sadului. La 2.40, două proiectile au lovit,    
din nou, zona rafinăriei. Puţin mai târziu, alte două rachete au nimerit şi ultimul pod  
peste Dunăre rămas în picioare, podul Zezeljev. Exploziile au provocat două cratere 
imense, dintre care unul pe tot carosabilul. Podul nu s-a rupt, cum s-a întâmplat             
cu celelalte două, însă traficul rutier, alimentarea cu apă şi legăturile telefonice              
cu Petrovaradin şi Sremski Karlovci au devenit imposibile. Poliţia a blocat, imediat,   
accesul pe pod. De pe mal, se puteau vedea craterele, din care răsăreau mustăţile 
răsucite ale bucăţilor de fier-beton. Una din găuri se afla chiar la întretăierea                   
a două arcuri ale podului. 



Mulţi dintre locuitorii Vojvodinei nu au ştiut ce s-a întâmplat, pentru că mai multe 
proiectile au atins şi releul de televiziune de pe muntele Fruska Gora şi programele RTS  
nu s-au mai văzut. Ar fi aflat că, la 2.47, şi podul peste Dunăre de la Beska, la câţiva 
kilometri de Novi Sad, pe autostrada Belgrad-Budapesta, a fost distrus. O rachetă a lovit        
ultimul tronson dinspre malul stâng al Dunării şi l-a rupt în două.

Bombardamente grele au fost şi în alte părţi. La 22.45 a fost lovit  aeroportul Ponikve,     
de lângă Uzice. La 0.30, o serie de 8 explozii au fost auzite, din nou, la fabrica “Krusik”  
din Valjevo, care a fost aproape complet  distrusă. Au izbucnit mai multe incendii             
şi câţiva dintre oamenii ieşiţi pe străzi să vadă ce se întâmplă au fost  răniţi de schije.         
La 0.40, patru proiectile au lovit satul Samoil, de la 10 km de Cacak. La 0.50, avioanele  
au ajuns la Kraljevo şi au bombardat oraşul şi suburbia Mrsac. 

Un grup de deputaţi laburişti care se opun raidurilor NATO încercau să-şi facă auzită 
vocea în Marea Britanie, chiar în momentul în care Guvernul lui Tony Blair a intrat  în faza 
unui discurs din ce în ce mai exaltat, prin care se justifică războiul împotriva "diavolului 
Milosevic", se arată într-un comentariu al AFP. Alice Mahon, parlamentar britanic,             
a declarat în urma vizitei sale la Belgrad, că a întâlnit acolo oameni care, fără a fi 
susţinători ai preşedintelui Milosevic, erau înfuriaţi şi înspăimântaţi de bombardamente.  
Ei spuneau că vor pace şi că, în condiţiile actuale, situaţia nu poate decât să se agraveze, 
pentru că Milosevic se va lupta până la capăt. "Bună ziua, noi suntem pagubele 
colaterale," s-a prezentat  cu ironie o familie de dentişti, în faţa casei lor în ruine.      
"Acest tip de bombardamente nu a făcut decât să transforme oamenii în animale,"           
a afirmat deputatul Tony Benn. "Dacă se va ţine seama de obiectivele strategice şi politice, 
acest  război aerian din Balcani va intra probabil în istorie ca operaţiunea cu rezultatele  
cele mai dezamăgitoare în care a fost implicată Marea Britanie, de la războiul                
din Crimeea", a declarat deputatul conservator Peter Tapsell.

La 3.00, NATO a bombardat din nou Djakovica. Cele opt proiectile care au lovit  localitatea  
au făcut  cel puţin 10 morţi şi 16 răniţi, însă numărul victimelor ar putea fi chiar mai mare. 
Sârbii au insistat că, nici de această dată, în localitate nu se aflau poliţişti                    
sau vehicole militare. La 3.30, a fost lovit releul de televiziune de pe muntele Mokra Gora, 
de la 50 de km nord-vest de Priştina. 

AFP anunţa că UE nu a reuşit să ajungă la un acord în privinţa instituirii unui embargo 
petrolier împotriva Iugoslaviei, în cursul unei reuniuni la nivel de funcţionari cu rang înalt. 
"Vom avea în vedere noi măsuri, cum ar fi un embargo asupra produselor petroliere, 
pentru a împiedica Belgradul să intre în război cu propriul popor," a pretins secretarul        
de stat Madeleine Albright, într-o conferinţă de presă referitoare la summitul NATO,        
care se va deschide vineri la Washington.
"Suntem împotriva oricărei măsuri care ar spori suferinţele poporului sârb,” a declarat 
ministrul rus de Externe Igor Ivanov. “Trebuie concertate eforturile, nu pentru a găsi 
măsuri represive, ci pentru a ajunge la o soluţionare politică a situaţiei. Asta face Rusia."



                               Plouă la Belgrad, desen de Eugen Mihăescu
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Alarma aeriană s-a ridicat la 7.20. Deja îi povestisem lui Cristi Tabără prin ce trecusem 
peste noapte. De surescitare, nu mai puteam adormi, aşa că am mâncat ceva şi am plecat 
să văd ce se mai întâmplă la CK.

Clădirea CK arăta sinistru, arsă, afumată, cu geamurile sparte şi încă fumegând.                 
La câteva etaje erau atârnate frânghiile pe care se căţărau alpiniştii care mai căutau 
eventuali supravieţuitori. Şi - gest  de sfidare absolut caracteristic sârbilor - cineva 
arborase, la penultimul etaj, un imens drapel sârbesc. 

Ciudat  este că, dintr-o dată, toate declaraţiile oficiale au ajuns la un numitor comun: 
bombardarea CK nu a făcut nici o victimă! Cică până şi cei doi paznici de la intrarea        
în clădire ieşiseră, chiar în momentul atacului, să facă un rond prin parcul din apropiere. 
Directorul postului de televiziune PINK a spus că nu avea nici un angajat în clădire. 
Declaraţii similare au dat şi ceilalţi şefi de staţii radio şi TV. Păi, dacă tot nu era nimeni    
în clădire, de ce, la ultimele etaje, toate luminile erau aprinse în fiecare seară?               
Şi, mai ales, pe cine cărau ambulanţele pe care le-am văzut plecând în trombă azi-noapte?

                   
                 Momentul în care clădirea CK e lovită de rachetele NATO

Alianţa Nord-atlantică foloseşte în operaţiunile aeriene împotriva Iugoslaviei muniţii         
al căror înveliş este compus din uraniu a afirmat, astăzi cotidianul japonez “Mainichi”.     
Un purtător de cuvânt al NATO, Giuseppe Marani, a confirmat utilizarea acestor proiectile 
învelite în uraniu. Datorită densităţii sale, uraniul neîmbogăţit conferă proiectilelor            
o mai mare eficienţă în momentul în care pătrund în metalul tancurilor. Marani susţinea   
că ele nu prezintă un risc de radioactivitate pentru oameni sau mediu.

Am citit în numărul de azi din “Politika” că ar fi sosit  în misiune secretă la Belgrad 
republicanul Jim Saxton, despre care se spunea că ar fi împuternicit special                    
al Congresului american să discute oprirea bombardamentelor şi rezolvarea politică          
a problemelor din Kosovo. Saxton urma să se întâlnească cu oficiali iugoslavi, printre care 
ministrul de Externe Jivadin Jovanovic. Din echipa cu care a venit la Belgrad făceau parte 
şi doi experţi în lupta împotriva terorismului, Yosef Bodanski şi Gregory Copley. 



Legăturile telefonice cu Muntenegru sunt, în continuare, îngreunate, iar cu Podgorica      
nu se poate vorbi. Motivul este clar, mai ales că preşedintele muntenegrean                
Milo Djukanovic a declarat că a respins cererea Statului Major al Armatei iugoslave,         
de a lua în subordine trupele Ministerului de Interne din această ţară. Numai că a uitat    
să spună că, invocând legile federale şi hotărârea Guvernului federal, militarii sârbi        
nu au cerut, ci au ordonat trecerea Ministerului de Interne din Muntenegru                     
în subordinea lor. Situaţia în punctul de frontiera de la Debeli Brijeg era, în continuare, 
tensionată. Poliţiştii muntenegreni au rămas pe poziţiile lor, deşi militarii au solicitat        
să preia clădirile şi punctele de control. La rândul lor, militarii sârbi au verificat 
documentele şi i-au percheziţionat pe toţi cei care au trecut prin acel punct de frontieră.

La 13.50, au sunat sirenele. Alarma a fost anunţată şi la Podgorica, Cacak şi Nis.             
În Trg Republike, concertul de muzică populară sârbească a continuat. Nimeni nu a intrat 
în panică şi oamenii au continuat  să se plimbe sau să stea, răbdători, la coadă la ţigări. 
După distrugerile de la fabrica din Nis, cozile la ţigări sunt tot  mai mari. Colac            
peste pupăză, s-a anunţat că, mâine, nu vor mai ajunge ţigările aşteptate de la fabrica      
din Vranje. 

În timpul alarmei, s-au auzit mai multe bubuituri dinspre partea de nord-vest a oraşului, 
de unde se vedeau nişte coloane de fum. Pe la ora 14.00, câteva proiectile au lovit  un pod 
de cale ferată de lângă Ostruznica (la 20 de km de Belgrad, în drumul spre Obrenovac). 
Tot atunci, deasupra oraşului Mladenovac au fost văzute două avioane şi s-au auzit    
două explozii. Alarma s-a ridicat la 17.30.

                           
                    Podul de la Ostruznica, rupt în două de bombele NATO

Potrivit  agenţiei Itar-Tass, ministrul rus de Externe Igor Ivanov a sugerat astăzi,          
şase principii pentru reglementarea crizei din Kosovo, printre care se numără       
încetarea imediată a operaţiunilor militare şi întoarcerea, "în deplină siguranţă"                
a refugiaţilor. Ivanov susţine că aplicarea acestor principii "va necesita, desigur,               
o prezenţă internaţională, componenţa şi misiunea ei urmând să fie stabilite ulterior".      
El a adăugat, însă, că "acordul referitor la această prezenţă internaţională va trebui        
să fie acceptat de către toată lumea", reamintind că desfăşurarea unei forţe militare       
în provincia Kosovo trebuie să aibă aprobarea Belgradului.



M-au sunat colegii din Timişoara, să-mi spună că unii dintre grănicerii de la punctul            
de frontieră Stamora-Moraviţa se plâng de dureri de cap, ameţeli şi probleme respiratorii, 
din cauza poluării. „Păi, atunci ce să mai zicem noi,” râdea Mile cand i-am povestit. 
Agenţia pentru Protecţia Mediului a stabilit că, în zona Moraviţa, concentraţiile de dioxid 
de sulf, amoniac şi compuşi ai azotului au crescut, faţă de cele obişnuite, de 5-10 ori. 
Specialiştii noştri au pretins că poluarea nu a depăşit  limita admisibilă, însă este posibil    
ca efectele acesteia să se facă simţite mai târziu.

Activitatea SNP Petrom este afectatã de conflictul din Iugoslavia, compania neputându-şi 
derula programele de dezvoltare şi operaţiunile comerciale curente, a declarat        
agenţiei Mediafax directorul general Ion Popa. Intenţia Petrom de a deschide o filială       
în Iugoslavia a fost blocată din punct de vedere legal de către partea iugoslavă,              
după declanşarea războiului. În plus, rafinăria Arpechim exporta lunar 900 tone de 
polietilenă, echivalentul a 1,35 milioane de mărci, şi are alte 4 milioane de mărci      
blocate de către banca centrală a Iugoslaviei. 

Guvernul nostru intenţionează să “suspende” Tratatul romano-iugoslav, deşi România    
este singurul stat vecin cu care Belgradul a încheiat  un tratat bilateral.                
Ministerul Apărării Naţionale şi Autoritatea Aeronautica Civilă vor negocia cu NATO         
un memorandum care să stabilească condiţiile tehnico-militare în care forţele aliate       
vor utiliza spaţiul nostru aerian şi în care se va preciza că suveranitatea asupra acestuia 
rămâne a României. 

Parlamentarii PDSR au decis în această seară să se abţină de la votul privind aprobarea 
cererii NATO de acces nelimitat în spaţiul aerian românesc. Iniţial, PDSR dorise să voteze 
împotrivă, însă ambasadorul american de la Bucureşti, James Rosapepe, i-a solicitat       
lui Ion Iliescu o întâlnire între patru ochi. El i-a explicat fostului preşedinte că,            
dacă mai doreşte să aibă vreodată şansa de a candida pentru un nou mandat,               
ar fi bine să se mulţumească cu o abţinere de la vot. Aşa că PDSR şi-a motivat 
schimbarea de atitudine prin faptul că un vot împotrivă ar putea fi interpretat                 
ca o respingere a integrării României în NATO. 

                    
                               Clădirea CK, înainte şi după bombardamente



Decizia de a deschide spaţiul aerian pentru NATO este o alegere crucială pentru Bulgaria, 
a declarat premierul Ivan Kostov, înainte de a pleca la Bruxelles, unde urma                   
să se întâlnească cu liderii Alianţei. Potrivit  cotidianului “24 Casa”, reuniunea va fi centrată 
în special pe garanţiile suplimentare pe care Alianţa le poate da pentru securitatea 
naţională a ţării vecine cu Iugoslavia şi pe cererea NATO de a beneficia de spaţiul aerian. 
Bulgaria a obţinut de la NATO garanţii suplimentare pentru securitatea sa,               
similare celor acordate şi altor ţări vecine, în schimbul deschiderii spaţiului său aerian,      
a declarat după întâlnire premierul bulgar.

Şi, cum România e o ţară plină de intelectuali care nu scapă nici o ocazie de a-şi face 
auzită vocea, iată că, sub egida Forumului Democrat  din România, un număr de 30        
de semnături s-au adunat şi pe un comunicat  care dezaproba “intervenţia militară brutală” 
împotriva Iugoslaviei. “A protesta astăzi împotriva încălcării legalităţii internaţionale, 
împotriva primatului forţei şi a abuzului de putere nu poate fi interpretat drept atitudine 
anti-occidentală şi nici filorusă. Putem fi demni de trecutul nostru numai respectând 
tratatele şi angajamentele internaţionale, numai refuzând toate încercările de atragere 
într-o agresiune făţişă şi barbară, de pe acum condamnată de istorie, împotriva statului 
suveran Iugoslavia.” Tot  astăzi, un sondaj CURS arăta că 84 % dintre români doresc 
încetarea imediată a războiului împotriva Iugoslaviei şi rezolvarea paşnică a conflictului.

Vicepremierul rus Vadim Gustov, aflat  într-o vizită de trei zile la Chişinău, a convenit       
cu premierul moldovean Ioan Sturza că vor fi retrase 12 garnituri de tren cu armament    
şi muniţie din dotarea fostei Armate a 14-a, aflate în Transnistria, anunţă agenţia        
Itar-Tass. "Problema armamentului rusesc stocat în Transnistria este mai veche,           
însă acum, când în Kosovo este război, ea s-a acutizat,” a spus Gustov.                  
“Forţele de menţinere a păcii nu au nevoie de acest armament şi, din această cauză, 
există riscul ca el să fie folosit în altă parte. Pentru a nu exista bănuieli, trebuie              
să retragem aceste arme cât mai repede." Ofiţeri din fosta Armată a 14-a au recunoscut 
că Tiraspolul a mai vândut armament Iugoslaviei, în 1992.

                 
                         Belgrădenii formează scuturi vii pe podul Brankov



Am avut parte de încă o seară tensionată. Am aşteptat alarma aeriană până la 0.35,    
când sirenele ne-au liniştit. Pentru puţină vreme, deoarece, imediat, 5 explozii au zguduit 
geamurile hotelului. La orizont, dinspre aeroportul Batajnica, se vedeau flăcări, însă,       
cu toate acestea, câteva zeci de oameni continuau să stea pe podul Brankov,           
sfidând moartea.

Cinci minute mai târziu, avioanele NATO lansau 11 proiectile asupra fabricii “Krusik”       
din Valjevo. Adică asupra ruinelor fabricii, care a fost bombardată intens în ultimele zile.   
O altă rachetă a lovit în plin gara oraşului, provocând mari pagube şi un incendiu puternic.

În acelaşi timp, am văzut în acţiune antiaeriana Novi Sadului şi străfulgerările câtorva 
explozii pe muntele Fruska Gora. Apoi avioanele au venit  spre noi. Am numărat             
cel puţin 20 de explozii în zona aeroportului Batajnica, de unde se ridicau nori de fum. 
După trei ore de linişte, la 3.15, câteva explozii puternice s-au auzit în tot oraşul,           
fiind lovită cazarma “Topcidar” din suburbia Zemun. Au mai fost  câteva bubuituri             
la ora 4.00, dar era destul de frig şi ploua, aşa că ne-am dus la culcare. Alarma a încetat 
la 6.46, când îmi pregăteam corespondenţa de dimineaţă.
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Ne-am trezit chiar înainte de Ştirile RTS de la ora 10.00, când am aflat ce a fost             
cu bubuiturile de la ora 4.00. Trei rachete lansate de NATO au făcut praf reşedinţa         
lui Milosevic din cartierul Dedinje. “Casa Albă”, cum a fost  numită, încă de pe vremea      
lui Tito, reşedinţa preşedinţilor iugoslavi, se afla pe strada Uzicka nr. 15, într-o zonă 
superbă, inundată de verdeaţă. În cartier mai erau şi vilele altor personalităţi importante 
din Serbia, dar şi casele unor oameni obişnuiţi. Dedinje a fost ţinta bombardamentelor 
încă de la începutul războiului. Majoritatea locuitorilor din cartier a preferat să se refugieze 
pe la rude sau prieteni. Preţul unei locuinţe în aceasta zonă a scăzut la 40 %                
din valoarea iniţială, iar unii şi-ar fi vândut casele şi cu 10.000 de mărci (de 10-15 ori    
mai puţin decât valoarea reala), numai să găsească vreun client dispus să-şi rişte banii. 

Imaginile RTS arătau că reşedinţa lui Milosevic a fost aproape complet distrusă.              
O rachetă a lovit biroul preşedintelui, una a explodat în sufragerie, iar a treia a nimerit 
exact în dormitorul prezidenţial. O mare parte din clădire s-a prăbuşit din cauza exploziilor. 
Cu o undă de ironie în glas, crainica RTS a adăugat că “nici preşedintele, nici familia sa   
nu era acasă”.

                          
               Reşedinţa lui Milosevic din Dedinje, bombardată de NATO



Potrivit  AFP, mulţi membri ai Congresului american se plâng că preşedintele francez 
Jacques Chirac a obţinut un drept de veto asupra ţintelor vizate de raidurile aeriene.  
NATO a dezminţit acest lucru, iar secretarul american al Apărării William Cohen                
a recunoscut că preşedintele Clinton aprobă, el însuşi, anumite ţinte. "Vestea bună este   
că suntem în sânul unei alianţe,” a comentat senatorul Joseph Biden. “Vestea cea rea este 
că suntem în sânul unei alianţe şi toate deciziile sunt luate prin consens.” La rândul său, 
senatorul republican Ted Stevens a declarat că aliaţii europeni sunt responsabili       
pentru restricţiile pe care NATO le-a impus în alegerea ţintelor vizate de bombardamente. 
“Trebuie ca acestea să înceteze. Suntem în război!” a exclamat el.

Tot la ştiri s-a anunţat că, la ora 11.00, în zona Batajnica vor fi detonate câteva proiectile 
neexplodate, rămase din atacul de azi-noapte. L-am mai văzut şi pe Viktor Cernomîrdin, 
însărcinatul special cu problema iugoslavă al preşedintelui rus Boris Elţîn, care a sosit      
la Belgrad pentru o vizită de o zi şi, imediat, a intrat într-o convorbire oficială cu Milosevic. 
Ca toţi ceilalţi emisari ruşi, la sosire, Cernomîrdin a spus că va încerca să găsească          
o soluţie de stopare a tragediei din Iugoslavia. 

Pentru că agenţiile străine de ştiri au tot insistat, în ultimele zile, asupra mişcărilor         
de trupe ale NATO din Macedonia şi Albania, unde se sugera că se pregăteşte               
un atac terestru, sprijinit de celebrele elicoptere anti-tanc Apache, sârbii au venit            
cu o replică. Generalul Slobodan Kovacevic, comandantul Unităţilor de mecanizate           
şi blindate ale Armatei iugoslave, a anunţat că trupele sale nu au suferit, până acum,     
nici o pierdere şi că tancurile sârbeşti sunt cele mai bune din lume. “Cunoscând bine 
terenul, cu oamenii pe care îi avem şi - pe deasupra - bazându-ne pe patriotismul           
şi calitatea lor morală, putem garanta că ne vom apăra cu hotărâre ţara.”

Şi generalul Nebojsa Pavkovic, comandantul Corpului III al Armatei iugoslave, a ieşit       
la rampă, declarând că, până acum, unităţile sale ar fi doborât 16 avioane inamice,          
5 elicoptere, 4 avioane–spion fără pilot şi 46 rachete de croazieră. Alte 3 avioane            
şi 52 de rachete de croazieră au fost doborâte de unităţile Corpului I, după cum a anunţat 
comandantul acestuia, generalul Srboljub Trajkovic.

Până acum, n-am prea auzit ca militarii sârbi să fi suferit pierderi. Am aflat însă, neoficial, 
că mai au doar 5 avioane MIG-29, singurele capabile să facă faţă aparatelor moderne    
ale NATO, şi le ţin ascunse în buncărele subterane. În paginile de mică publicitate         
ale ziarelor am văzut destul de des pozele unor militari, deasupra unor anunţuri seci,       
în care se menţiona că şi-au dat viaţa pentru patrie. Însă am remarcat dispariţia         
unui vechi obicei la sârbi. Cel de a lipi pe garduri, pe pomi sau pe panourile de afişaj, 
pătrăţele de hârtie cu chenar negru şi o mică fotografie, pentru a anunţa moartea      
celor dragi. Au dispărut, pur şi simplu, şi bănuiesc că autorităţile au interzis lipirea lor.

Astăzi, raidurile NATO din sud au început devreme. La 10.25, au fost detonaţii puternice  
în zona localităţii Cetinje din Muntenegru, însă oficialii Armatei iugoslave au anunţat       
că se datorau unor avioane inamice care au spart bariera sonică la joasă înălţime.          
La 10.30, după prima noapte liniştită din ultimele săptămâni, Priştina a fost zguduită      
de câteva explozii. Atacurile s-au înteţit aici şi, între 14.40 şi 15.00, în zona capitalei 
provinciei Kosovo au căzut nu mai puţin de 30 de bombe.



Secretarul general al NATO Javier Solana a autorizat comandamentul militar să revadă     
şi să reactualizeze planurile unei intervenţii terestre în provincia Kosovo, se scrie             
în numărul de azi al cotidianului "Washington Post". "Circumstanţele conflictului ne obligă 
la a-i arăta Guvernului iugoslav că toate opţiunile sunt luate în calcul", a declarat Solana, 
care crede, totuşi, că actualele lovituri aeriene împotriva Iugoslaviei vor fi suficiente. 
Totuşi, viceamiralul britanic Ian Garnett a recunoscut că bombardamentele NATO au avut 
un efect limitat asupra tancurilor, artileriei şi vehiculelor militare sârbeşti şi considera       
că intervenţia elicopterelor Apache ar putea fi necesară şi decisivă.

Ghenadii Selezniov, preşedintele Dumei de stat, a promis din nou că Rusia va acorda 
ajutor tehnic Iugoslaviei, în cazul unei intervenţii terestre a forţelor NATO în Kosovo.  
“Dacă Iugoslavia ar fi dispus de cel puţin o baterie rusească de apărare antiaeriană S-300, 
ar fi putut doborî 20-30 de avioane de vânătoare ale NATO în fiecare noapte,                 
iar bombardamentele ar fi încetat de multă vreme,” a afirmat  Selezniov. Ştirea,      
preluată imediat  de mass-media iugoslavă, i-a lăsat reci pe sârbi, care s-au convins        
deja cât de mult se pot baza pe “fraţii” ruşi.

Ministrul ungar al Economiei Attila Chikan a recunoscut că unele livrări de petrol au fost 
efectuate din Ungaria spre Iugoslavia. "Au existat  livrări de petrol, transportate cu vapoare 
şi camioane-cisternă, după ce petrolul a ajuns aici prin conducte. S-au făcut,                
dar nu se poate vorbi de cantităţi importante", a declarat Chikan, citat  de cotidianul 
"Nepszava". Embargoul ONU împotriva Iugoslaviei nu include produse petroliere,           
dar livrarea de petrol Iugoslaviei, în condiţiile bombardării rafinăriilor şi a oleoductelor 
devine bizară. Presa ungară a informat despre unele date neconfirmate, care atestă       
că cel puţin 8.000 de tone de petrol brut  din Rusia au fost transportate cu vaporul       
spre Iugoslavia, via Ungaria.

                     
              Incendiu la rafinăria de la Pancevo, după un bombardament

Au continuat  tensiunile dintre Serbia şi Muntenegru. Ministrul de Interne muntenegrean 
Vukasin Maras a declarat că a respins cererea militarilor sârbi de a trece trupele sale       
în subordinea lor. “Nu există nici un motiv sau bază legală pentru o astfel de hotărâre. 
Până acum, în Muntenegru nu au existat situaţii care să nu poată fi rezolvate                 
de forţele de Poliţie.”



Astăzi, premierul iugoslav Momir Bulatovic s-a dus la Podgorica, unde oamenii săi           
au mobilizat  10.000 de simpatizanţi ai preşedintelui Slobodan Milosevic la un mare miting 
anti-NATO. Milosevic făcuse o mişcare foarte inteligentă, când l-a numit pe Bulatovic   
(care este lider al Partidului Socialist  Popular din Muntenegru şi rival al preşedintelui      
Milo Djukanovic) în funcţia de prim ministru al Guvernului federal. A păstrat aparenţa     
că acordă importanţă Muntenegrului, deşi guvernul federal nu are mari competenţe,       
şi a reuşit să dezbine clasa politică din Muntenegru. De altfel, tensiunile din ultima vreme 
dintre Serbia şi Muntenegru sunt alimentate în mare măsură chiar de această situaţie. 

Milan Komnenic, ministrul federal al Informaţiilor, ne-a chemat la o conferinţă de presă.   
A început, desigur, cu informaţia că gherilele UCK continuă să atace frontiera            
dintre Albania şi Iugoslavia. S-a amintit că teroriştii albanezi sunt pregătiţi şi înarmaţi     
de ţările occidentale şi că o intervenţie terestră a NATO va fi destinată să deschidă 
culoarele prin care UCK să pătrundă în Kosovo. De aceea, s-au luat câteva măsuri speciale 
de finanţare a Armatei iugoslave. Totodată, Komnenic a făcut un scurt bilanţ                   
al bombardamentelor, arătând că, până acum, şi-au pierdut viaţa 517 civili              
(dintre care 13 copii), alţi 4.500 fiind răniţi. Fără a da cifre, a fost pentru prima oară    
când un oficial a recunoscut că şi Armata a avut ceva pierderi, însă nesemnificative.

Milan Komnenic a adăugat că NATO a lansat nu mai puţin de 7.200 de lovituri aeriene 
împotriva Iugoslaviei. Pentru a ne face o imagine a dramei sârbilor, a adăugat                
că peste 100.000 de oameni nu mai au apă curentă, aproape 500.000 au rămas          
fără slujbe, iar 400.000 de sârbi au plecat din Belgrad, unii în străinătate, iar alţii            
în zone pe care le-au considerat mai sigure. El ne-a spus că viitoarea conferinţă de presă 
o va organiza la sediul SPO, pentru că Palatul federal în care ne aflam nu mai prezintă 
siguranţă, având în vedere ultimele atacuri ale NATO.

După Komnenic, a venit  Goran Matic, ministru fără portofoliu în Guvernul iugoslav,       
care a declarat că bombardarea reşedinţei lui Slobodan Milosevic este un atentat  la viaţa 
preşedintelui unei ţări suverane. “Este un act  criminal fără precedent în istorie,                
o crimă împotriva umanităţii. Potrivit  standardelor internaţionale, atacul e un act terorist 
organizat, care trebuie sancţionat ca atare.” Amintind despre bombardarea clădirii CK, 
Matic a afirmat  că NATO a distrus staţiile radio şi TV aflate acolo, deoarece intenţionează 
să-şi branşeze releele pe frecvenţele folosite de acestea, pentru a difuza propriile 
programe în limba sârbă, destinate să demoralizeze poporul.

                           
                    Clădirea CK, după ce a fost bombardată de NATO



Nici Vojislav Seselj, liderul Partidului Radical din Serbia, nu a scăpat ocazia să iasă           
la rampă, condamnând bombardarea “Casei Albe”. El a adăugat, însă, ceva interesant:  
“De azi înainte, alături de ţările NATO, în rândul ţărilor agresoare au intrat  şi România     
şi Bulgaria.”

Lui Vuk Draskovic i-a ieşit  un “porumbel” pe gură. Într-o conferinţă de presă, el a declarat 
că “după terminarea războiului, când albanezii din Kosovo se vor întoarce acasă,         
vom construi un pod al reconcilierii între ei şi noi. Toţi cei care au comis crime de război 
vor trebui pedepsiţi.” Era prima oară când un oficial iugoslav spunea aşa ceva               
(Draskovic era vicepremier al Guvernului federal, chiar dacă nu avea nici o putere reală)  
şi declaraţia avea să-l coste destul de scump. Fără să judece prea mult la consecinţe,        
Jamie Shea, purtătorul de cuvânt al NATO s-a grăbit să o aprecieze drept “încurajatoare”.

Franţa s-a angajat să finanţeze 60 % din costurile pentru relansarea cotidianului             
de limbă albaneză din Kosovo, "Koha Ditore", care va fi distribuit gratuit refugiaţilor       
din  taberele din Macedonia şi Albania. Donaţia se va ridica la 600.000 de franci francezi. 
"Koha Ditore" nu a mai fost  editat din 23 martie, dată la care sediul său de la Priştina       
a fost distrus şi incendiat de către forţele paramilitare sârbe. Redactorul şef Baton Haxhiu 
consideră că ziarul îi poate informa pe refugiaţi asupra evoluţiei conflictului din Kosovo, 
dar va şi contribui la dezamorsarea conflictelor interetnice, mai ales în Macedonia,      
unde raporturile dintre refugiaţi şi populaţie sunt tensionate.

După atâtea declaraţii, îmi fierbea creierul şi am ieşit să mă plimb puţin prin centru. 
Primul lucru care l-am văzut a fost o coadă imensă, de 2-300 de persoane,                 
care îşi aşteptau rândul să cumpere ţigări “Lord” sau “West”. Câţiva poliţişti păstrau 
ordinea şi îi alungau pe ţiganii care veniseră să cumpere şi ei pentru a le vinde mai târziu 
pe piaţa neagră, la suprapreţ. N-am avut parte de linişte. La 15.15, au sunat sirenele 
alarmei aeriene. Nu a durat decât până la 16.09, însă m-am dus la Media Center,            
să aflu dacă s-a întâmplat ceva. 

La 15.20, avioanele NATO atacaseră din nou Novi Sadul. După ce au lansat două bombe  
în zona rafinăriei, s-au îndreptat către ţinta principală: podul Zezeljev, pe care l-au lovit    
cu patru proiectile. Podul nu a fost distrus, dar a fost grav avariat. Se pare că,                 
în momentul atacului, pe pod erau oameni, însă nu se ştie dacă cineva a fost rănit. 
Armata şi Poliţia   au blocat imediat accesul pe pod.

                          
            Rafinăria şi podul Zezeljev din Novi Sad, lovite de bombe



Astăzi, o parte a personalului Ambasadei României la Belgrad a plecat  acasă, evacuând    
şi bunurile de valoare existente în clădire. Femeile fuseseră trimise în ţară în 23 martie,   
cu o zi înainte de începerea bombardamentelor, când multe alte ambasade îşi evacuaseră 
personalul. Acum, la Belgrad a mai rămas Traian Borşan, secretarul I al ambasadei, 
ambasadorul Cornea, chiar dacă nu a fost  nici acum acreditat de preşedintele Milosevic,    
şi câţiva diplomaţi.

Nu ştiu dacă evacuarea de azi a avut vreo legătură cu faptul că Parlamentul României      
a adoptat, cu 225 de voturi "pentru", 21 "împotrivă" şi 99 de abţineri, hotărârea privind 
aprobarea cererii Alianţei Nord-Atlantice de acordare a accesului fără restricţii                 
în spaţiul nostru aerian. Constantin Degeratu, şeful Statului Major General al Armatei       
a declarat  în plenul Parlamentului că, din consultările cu NATO, a rezultat că statul român 
îşi va păstra suveranitatea deplină şi controlul asupra spaţiului aerian, chiar dacă 
Parlamentul României aprobă cererea NATO de survol. El a spus că se vor încheia  
acorduri care să permită operaţiunile militare ale NATO în spaţiul aerian românesc, 
menţinându-se traficul civil intern şi internaţional al României.

Alianţa Nord-Atlantică va avea acces liber la o zonă din spaţiul aerian bulgar               
care se întinde pe o distanţă situată între 120 şi 150 de kilometri la est de frontiera        
cu Iugoslavia, a declarat premierul Ivan Kostov, la întoarcerea din Belgia, unde a discutat 
cu reprezentanţi cu rang înalt din cadrul NATO. Conform corespondentului Mediafax,    
cele două părţi au convenit  ca avioanele Alianţei să nu survoleze marile oraşe               
din această zonă, ca Sofia, Plovdiv (sud), Vratza (vest) şi centrala nucleară de la Kozlodui. 
Marile aeroporturi bulgare rămân deschise aviaţiei civile, "un regim special" fiind prevăzut 
pentru cel din Sofia.

Pentru a treia oară de la începutul bombardamentelor împotriva Iugoslaviei, resturile    
unei rachete lansate în direcţia Serbiei au căzut  astăzi, în jurul orei 17.00, în apropiere    
de satul bulgar Babita, de lângă frontieră. După ce a survolat  satul, cu un şuierat sinistru, 
racheta a explodat, izbindu-se de o stâncă situată la 350 de metri de case. Un ţăran    
aflat în apropiere a fost aruncat la pământ de suflul exploziei, dar nu a păţit nimic. 

Apropo de aceste rachete, care au stârnit adesea hazul în Iugoslavia, trebuie spus că   
sunt proiectile anti-radar. Lansate din avion, rachetele au un dispozitiv computerizat 
capabil să depisteze radarele inamicului şi să se îndrepte către ele, distrugându-le.      
Cum sârbii îşi închid radarele în timpul atacurilor NATO, rachetele depistează, uneori,    
cele mai apropiate radare, care se întâmplă să fie cele ale bulgarilor. Totuşi, pentru a evita 
o eroare, rachetele sunt prevăzute cu un sistem electronic, care le face să se dezamorseze 
şi să se prăbuşească fără a exploda, dacă nu îşi ating ţintă într-un anumit timp.      
Acesta este calculat în funcţie de momentul în care racheta se activează şi de viteza       
cu care se deplasează, astfel încât să nu lovească ţinte din afara teritoriului iugoslav.

Agenţia de presă independentă Beta a citat un apel adresat comunităţii internaţionale    
de mai mulţi intelectuali şi economişti din Opoziţia sârbă, cunoscuţi sub numele de G-17, 
în care aceştia avertizau NATO că atacurile sale întăresc popularitatea preşedintelui 
Slobodan Milosevic. Ei au apreciat că bombardamentele au plasat  forţele de Opoziţie  
“între ciocanul NATO şi nicovala regimului de la Belgrad”. “Regimul actual este întărit      
de atacurile NATO, care au împins oamenii să se adune sub acelaşi drapel, pentru a face 



faţă unei agresiuni străine,” se spune în apel. “Nu trebuie să fii foarte inteligent,             
ca să înţelegi că distrugerea uzinelor şi a infrastructurii nu îi produce nici o daună,          
cu atât mai puţin politică, lui Milosevic. El nu munceşte în uzine şi nici nu e cel mai mare 
utilizator al podurilor distruse.”

"Nu îl vizăm pe preşedintele Milosevic sau poporul sârb", a declarat  purtătorul de cuvânt  
al Pentagonului, Kenneth Bacon, citat de “New York Times”. "Noi îi vizăm pe militari         
şi infrastructurile militare care susţin instrumentele de represiune din Kosovo.                
Nu există nici o modificare în politica noastră." 

Forţele sârbe au escortat un convoi de 840 de albanezi din Kosovo, care au sosit  astăzi,   
în punctul de trecere a frontierei iugoslavo-albaneze de la Morine. Majoritatea refugiaţilor 
a povestit că au plecat din Kosovska Mitrovica şi au mers pe jos trei zile şi trei nopţi,       
în marş forţat. Sârbii i-au obligat să se oprească la Zrze, la 120 de km de graniţă,        
unde au rămas patru zile, înainte de a pleca cu autobuzele spre Albania. Tot astăzi,       
am avut o confirmare că zonele de frontieră sunt minate, trei soldaţi macedoneni           
fiind internaţi în stare gravă la spitalul din Skopje, după ce au călcat pe o mină,         
lângă satul Malina, foarte aproape de graniţa iugoslavă. Această situaţie face cu atât    
mai periculoasă aventura refugiaţilor albanezi care încearcă să fugă din Kosovo.

"Vom accepta pe teritoriul american până la 20.000 de refugiaţi albanezi fără adăpost,   
pe cei care au legături strânse de familie în SUA şi pe cei care sunt în mod particular 
vulnerabili, până ce se vor putea întoarce la căminele lor în securitate," a declarat 
vicepreşedintele Al Gore, subliniind că primirea refugiaţilor este temporară. Conform AFP, 
organizaţiile umanitare americane i-au scris la începutul lunii preşedintelui Bill Clinton, 
pentru a critica planul de a-i adăposti pe refugiaţi la baza navală americană Guantanamo 
din Cuba.

                               
                          Poşta din Uzice, distrusă de bombele NATO

Seara, am coborât  la masă şi ne-am luat cu vorba, uitând că televiziunile iugoslave        
au anunţat  că vor difuza interviul pe care Milosevic l-a acordat canalului american CBS. 
Ne-am amintit abia la 22.30, când a sunat alarma aeriană. Nici noi, dar nici mulţi       
dintre sârbi n-au apucat să vadă interviul. La Cacak, oamenii au ieşit din case şi au privit 
cu groază incendiul de la releul de televiziune de pe muntele Ovcar. Lângă Kraljevo,         
a fost  lovit releul de pe Kopaonik, iar la Jagodina, releul de pe Crni Vrh. Toate trei,          
în numai 10 minute, de la 22.50 la 23.00. La aceeaşi oră, o explozie cumplită i-a îngrozit 
pe locuitorii din Uzice, unde o rachetă a distrus poşta din mijlocul oraşului. În afara 
releelor TV, NATO s-a concentrat asupra podurilor. Au fost luate la rând podurile             
de cale ferată de la Ostruznica, Bogutovac şi Krusevac.



Ministrul francez de Externe, Hubert Vedrine a exclus, pentru moment, posibilitatea 
participării secretarului general al NATO Kofi Annan la medierea conflictului din Kosovo, 
relatează AFP. "Nu consider că este necesară o mediere în acest stadiu. În nici un caz,   
din partea secretarului general al ONU.”

La ora 2.00, am descoperit că RTS a reluat interviul acordat pentru CBS de Milosevic.       
Şase minute mai târziu, am auzit  afară urletul motoarelor unui avion în picaj, urmat            
de şuieratul unei rachete şi o explozie puternică. Şi apoi vuietul avionului care se ridica     
spre cer. Pe ecranul televizorului, chipul preşedintelui iugoslav a îngheţat, după care a fost 
înlocuit  de “purici”. Am alergat  pe acoperiş şi, ca de obicei, ne-am aruncat privirile       
spre cele trei direcţii care ne îngrijorau: podul spre Pancevo, clădirea Studio B,       
clădirea RTS. Din direcţia celei din urmă, se ridica un nor de fum şi pe blocurile din jur 
începeau să se vadă reflexiile girofarurilor.

Am coborât în holul hotelului. Au ajuns şi Florin Dobre, Narcisa Iorga şi Radu Vioreanu. 
Eram mai tulburat  ca niciodată. Nu-mi venea să cred că au bombardat televiziunea.  
Voiam să ajung mai repede acolo, să mă conving că nu-i adevărat. Înainte de a pleca, 
Narcisa i-a spus lui Florin să lase camera video la hotel. În acel moment,                      
mi-a sărit ţandăra şi am şuierat, pe un ton care nu admitea replică: “Fără cameră,         
nu ieşiţi din hotel ! Iar mâine va faceţi bagajele şi plecaţi acasă!” Cred că aveam o faţă 
destul de răvăşită, pentru că nu au îndrăznit să comenteze. Florin mi-a zâmbit,               
a luat camera video şi am plecat  spre televiziune. Mile nu spunea nimic şi îl simţeam        
la fel de tulburat.

Erau vreo 20 de minute de mers pe jos până la sediul RTS şi nu ştiam cum să ajung     
mai repede. Îmi venea să fac cumva să zbor, mă enervau Narcisa şi Florin că rămâneau   
în urmă şi eram foarte furios. În Trg Republike, m-am pus în faţa unui taxi şi l-am convins 
pe şofer să ne ia pe toţi. Am ajuns pe strada Aberdareva. Avusesem dreptate.       
Loviseră televiziunea.

Am coborât din taxi şi i-am spus lui Florin: “Din acest moment, cât stăm aici, asculţi       
de mine!” M-am uitat  în jur, am văzut că mai erau cameramani şi i-am zis: “Filmează      
tot  ce poţi!” Imaginea era de coşmar. Şase autospeciale ale pompierilor, 10 ambulanţe, 
maşini de Poliţie, toate cu girofarurile aprinse. Trotuarele se umpluseră cu locuitorii       
din zonă. Poliţiştii urlau să nu stăm lângă clădiri, pentru că de sus continuau să cadă 
cioburi de la geamurile sparte de suflul exploziei. Alarma de la magazinele de peste drum, 
care aveau vitrinele ţăndări, piuia obsedant. Peste tot se lăsase un fum înţepător.

Pompierii întindeau furtunele şi aruncau apă spre clădirea fumegândă. Din sediul 
televiziunii ieşeau, împleticindu-se sau sprijiniţi de colegi, angajaţii RTS. Derutaţi, refuzau 
să se urce în ambulanţe şi se repezeau înapoi, strigând numele colegilor mai apropiaţi.   
M-am strecurat lângă o ambulanţă, unde un tânăr căruia îi curgea un firicel de sânge    
din urechi repeta, nefiresc de tare, aceeaşi poveste. “Nu ştiu ce s-a întâmplat… Eram      
în regia de emisie, am auzit un pocnet, am văzut o lumină orbitoare şi am căzut          
lângă perete… Când s-a risipit fumul, vedeam afară… Nu mai exista nici un zid, nimic.” 



Nu-mi dădeam seama unde a nimerit  racheta. Clădirea televiziunii era cufundată             
în întuneric şi avea toate geamurile sparte. Prin fumul care o învăluia, se vedeau razele 
unor lanterne. Pe holuri, prin studiouri, alergau oameni cu stingătoare în mâini.              
În pragul fiecărei încăperi, strigau: “E cineva aici?” Uşile studiourilor erau smulse           
din balamale şi monitoare sparte erau împrăştiate peste tot. Şi, totuşi, nu se vedea unde  
a lovit racheta.

Am fugit pe lângă biserica Sf.Mark, în spatele televiziunii, pentru că se vedea agitaţie.  
Erau militari, pompieri, gură-cască şi vreo doi cameramani, care filmau două buldozere 
aduse acolo. Atunci am văzut unde lovise racheta: exact în regia de emisie.           
Întreaga aparatură de emisie se afla în aripa unui vechi teatru de păpuşi. Clădirea părea 
tăiată, de sus până jos, cu un cuţit uriaş. Printre betoanele distruse, amestecate            
cu cabluri şi bucăţi de fier, se vedea o parte a studiourilor de emisie. Proiectilul decupase 
jumătate din clădire, dezgolind o parte din interior, unde se vedeau mesele de montaj,    
cu scaunele răsturnate şi cu câteva monitoare care încă mai pâlpâiau. 

              
                  Regia de emisie a RTS, distrusă de rachetele NATO

Pompierii încercau să degajeze molozul, dirijând cu grija buldozerele. La un moment dat, 
au început să strige după o targă. Printre dărâmături, atârna corpul unui om, agăţat      
cu picioarele în sus printre nişte fiare. Agitaţia era inutilă. Din cap i se scurgea un şuvoi 
gros de sânge, care întuneca praful de pe jos.

M-am întors pe strada Aberdareva, chiar când medicii băgau într-o ambulanţă un bărbat 
cu piciorul complet zdrobit. L-am văzut pe Florin Dobre care filma, printre alţi cameramani 
şi fotografi, şi m-am dus lângă el, să-i “ţin spatele”. Printre ceilalţi ziarişti, am văzut-o     
pe Narcisa şi i-am strigat: “Vino şi fă un stand-up!” Mi-a spus că nu are microfon.         
“Cu microfonul de pe cameră!” Mi-am dat seama că nu avea nici un pic de experienţă      
de televiziune, pentru că stand-up-ul a fost dezastruos. “Mai fă unul!” Nici al doilea          
nu a fost mai grozav, aşa că am lăsat-o baltă.



Câţiva poliţişti au venit  la noi şi ne-au spus să plecăm. I-am repetat lui Florin să asculte  
doar ce îi spun eu şi să filmeze mai departe. Îi ştiam prea bine pe poliţiştii sârbi.               
După 10 minute, un alt  poliţist a venit şi ne-a spus că ajunge cât am filmat. N-am plecat 
decât când al treilea poliţist a venit şi a urlat, agitând un baston de cauciuc: “Căraţi-vă   
de aici în p… mamelor voastre! V-am spus o dată să plecaţi, fir-aţi ai dracului                 
cu televiziunile voastre blestemate!” Într-adevăr, ăsta era semnalul de plecare.             
Ne-am retras încet, la fel ca restul ziariştilor, şi am plecat la hotel. Pe drum, n-am fost     
în stare să scoatem un cuvânt. 

                   
                      Regia de emisie a RTS, distrusă de rachetele NATO

Ne-am uitat câteva minute la Studio B, unde se anunţa un prim bilanţ al bombardării 
televiziunii naţionale: cel puţin 1 mort şi 18 răniţi. Însă nimeni nu ştia exact numărul  
celor dispăruţi. Comandamentul Apărării Civile făcea apel la locuitorii Belgradului             
să nu mai vină spre televiziune, pentru că avioanele NATO se apropiau într-un nou atac   
şi exista posibilitatea ca sediul RTS să fie iar lovit. Ne-am urcat, imediat, pe acoperiş.

Federaţia Internaţională a Jurnaliştilor (IFJ), cu sediul la Bruxelles, a condamnat 
bombardarea cartierului general al RTS şi a acuzat NATO că şi-a încălcat angajamentele. 
Aidan White, secretarul general al IFJ, s-a declarat şocat, mai ales că primise        
asigurări scrise de la Jamie Shea că Alianţa va evita victimele civile şi în special jurnaliştii.

La ora 4.00, am auzit două explozii şi am fost orbiţi de două flame albăstrui. Imediat,      
o jumătate de oraş s-a cufundat  în întuneric. Fuseseră lovite transformatoarele de energie 
electrică din Zemun şi Resnik. Imediat, antiaeriana sârbă a început  să tragă cu furie    
spre cerul de unde venea vuietul unor avioane. Tot oraşul era acoperit de un nor dens    
de fum. În anumite zone, fumul avea culoare portocalie şi nu ne dădeam seama          
dacă este din cauza vreunul incendiu sau e doar reflexia iluminatului public rămas           
în funcţiune. La 4.20, am mai auzit  o bubuitură şi încă un sfert din iluminatul stradal       
s-a stins. A dispărut şi jumătate din luminile podului dinspre Pancevo. Nebunia                 
s-a terminat abia pe la 5.00, când s-a luminat de ziuă. La 6.22, sirenele anunţau încetarea 
alarmei aeriene. Când Cristi Tabără m-a întrebat ce s-a întâmplat peste noapte la Belgrad,         
mi-am dat drumul şi în vocea mea se cunoştea toată revolta pe care simţeam.
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Nu dormisem deloc, dar care ziarist ar mai fi putut dormi, după tot ce s-a întâmplat ?    
Mă gândeam la vorbele lui Vuk Draskovic. Într-un interviu acordat BBC-ului, spunea        
că este pentru prima dată când în acest război mediatic dintre NATO şi Iugoslavia           
s-a tras cu bombe adevărate. Ce s-a întâmplat la Belgrad arăta cât  de mare şi de temut 
este puterea presei. După o lună de bombardamente nimicitoare, în disperare de cauză, 
NATO a încercat să astupe gura jurnaliştilor sârbi cu rachete Tomahawk, sub pretextul    
că reprezintă avangarda propagandei iugoslave. Ca şi când ceea ce difuzează posturile   
de televiziune occidentale nu este tot propagandă sau încercare de manipulare                
a opiniei publice. Cine poate discerne ce este adevărat şi ce nu din ceea ce se întâmplă   
în Iugoslavia, dacă o alianţa militară, care pretinde că reprezintă cele mai avansate ţări 
din lume din punctul de vedere al democraţiei şi al libertăţii de expresie, îi omoară         
pe ziariştii din tabăra adversă?

Atacul asupra RTS era cu atât mai lipsit de onestitate, cu cât cei care au murit              
sau au fost răniţi nu erau redactorii şi realizatorii de emisiuni (care ar putea fi,                
la o adică, acuzaţi de manipularea opiniei publice în favoarea lui Milosevic),                     
ci cei care asigurau funcţionarea aparaturii şi emisia. Adică tehnicienii care nu aveau      
nici în clin, nici în mânecă cu conţinutul ce se difuza pe post. Cei care apăsau             
nişte butoane şi nu dictau politica editorială a postului de televiziune.

"Atacul împotriva RTS şi a reţelei sale de relee din Republica Federală Iugoslavia          
este o tentativă evidentă de a închide un întreg popor într-un lagăr de concentrare 
informaţională", a afirmat într-un comunicat Ministerul Informaţiilor din Republica Srpska. 
"Mijloacele de informare în masă sunt un drept suveran al oricărei ţări şi este clar          
că NATO atacă nu numai bazele suveranităţii Republicii Federale Iugoslavia,                    
ci şi fundamentele drepturilor omului şi ale dreptului la informare."

                          
                      Regia de emisie a RTS, distrusă de rachetele NATO

La 7.15, RTS şi-a emis ştirile din studiourile postului de televiziune Studio B. La ora 10.00, 
m-am simţit mândru că sunt coleg de breaslă cu jurnaliştii de la RTS. Au reuşit             
să-şi reia emisia pe unul din canalele proprii. Nu cred că exista o replică mai potrivită      
la tot ceea ce s-a întâmplat azi-noapte.



Ne-am dus să vedem cum arată sediul televiziunii la lumina zilei. Echipele de descarcerare 
continuau să sape sub dărâmături, ajutate de buldozere şi excavatoare, căutând   
eventuali supravieţuitori. În afara departamentului de emisie, au fost serios avariate        
şi celelalte două corpuri de clădire. Pompierii încercau să ridice o imensă placă de beton, 
sub care se credea că s-ar mai afla oameni. Sute de belgrădeni veneau, ca în pelerinaj,   
la sediul RTS şi lăsau câte o floare lângă zid.

La Centrul militar de presă, câţiva ziarişti italieni au scris un protest faţă de bombardarea 
televiziunii iugoslave, pe care l-au afişat pe un panou. Am fost primul român               
care şi-a pus semnătura alături de ei (Mile e pe jumătate sârb). Până seara, nu mai era loc 
pe foaia de hârtie şi cineva a agăţat încă una lângă ea. La Media Center,                       
un jurnalist olandez a alcătuit un alt  protest, în care scria că, aşa cum NATO a bombardat 
sediul RTS, şi sârbii ar avea dreptul să bombardeze hotelurile “Hyatt” şi “Intercontinental”, 
unde locuiau şi scriau majoritatea corespondenţilor de presă străini. După ce l-a terminat, 
l-a semnat şi, fără să spună o vorbă, s-a uitat la mine şi mi-a întins foaia de hârtie.        
Mi-am pus numele lângă al lui şi i-am dat-o înapoi.

Casa Albă a respins criticile formulate de ministrul de Externe italian Lamberto Dini          
la adresa atacului de joi noaptea al aviaţiei NATO asupra sediului RTS, relatează AFP.    
"Noi considerăm că sediul televiziunii sârbe reprezintă un obiectiv militar, pentru că 
regimul tiranic al lui Milosevic foloseşte din plin televiziunea în scopuri propagandistice,    
de dezinformare şi de instigare a celor mai agresive spirite naţionaliste", a declarat 
purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Joe Lockhart. Adresându-se unor jurnalişti italieni         
la summitul NATO de la Washington, Dini calificase atacul aviaţiei americane drept         
"un act dezastruos" pe care el, personal, îl dezaprobă cu tărie. Ulterior, Dini a revenit 
asupra declaraţiei iniţiale, pe care a pus-o pe seama unei “reacţii emoţionale”.

După amiaza, corespondentul ARD Klaus Below i-a invitat  pe toţi ziariştii străini               
în salonul hotelului “Hyatt”. Peste 100 de persoane s-au adunat să-şi exprime condoleanţe 
familiilor colegilor sârbi ucişi azi-noapte. Unul după altul, în tăcere, corespondenţii ZDF, 
NBC, BBC, Reuters, AFP, Stern, Corriere de la Serra, Le Figaro, toţi am semnat                 
o scrisoare de protest  şi condoleanţe, în care se spunea, printre altele, că aceasta       
este  “o demonstraţie că ziariştii nu sunt doar nişte vânători de senzaţii, ci oameni,        
cu sentimente şi lacrimi”. 

Astăzi, într-un interviu acordat televiziunii ruse ORT, Slobodan Milosevic şi-a prezentat 
“oferta de pace” pe care o propunea Occidentului. “După încetarea bombardamentelor, 
Iugoslavia este gata să accepte o misiune civilă de observatori în Kosovo, sub egida ONU, 
pentru că nu avem nimic de ascuns. Desigur, fără nici un reprezentant al ţărilor           
care participă la agresiune.” Ieri, împreună cu Viktor Cernomîrdin, Milosevic redactase 
oferta de pace, care avea şase puncte. În afara observatorilor internaţionali, sârbii erau   
de acord cu o reducere a forţelor militare şi poliţieneşti din Kosovo, odată cu retragerea 
forţelor NATO de la frontierele Iugoslaviei, reluarea negocierilor privind cadrul politic         
al viitoarei autonomii a provinciei Kosovo, întoarcerea refugiaţilor, furnizarea unui ajutor 
umanitar şi cooperarea internaţională pentru reconstrucţia economiei Iugoslaviei.



"Această ofertă este insuficientă şi nu corespunde cererilor NATO,” a declarat Tony Blair, 
citat  de BBC. “Dar, dacă este un indiciu privind faptul că Milosevic îşi dă seama              
că vom continua eforturile până când cererile vor fi îndeplinite, atunci trebuie                 
să ţinem cont de acest indiciu." Bill Clinton a primit  cu prudenţă oferta lui Milosevic, 
afirmând că ea reprezintă un "prim pas", iar Jacques Chirac a spus că propunerile 
prezentate lui Viktor Cernomîrdin sunt "absolut insuficiente". 

I-am sunat pe cei de la Ambasada României, să văd ce mai fac, şi Traian Borşan           
mi-a spus că autorităţile de la Belgrad le-au transmis un protest faţă de decizia 
Parlamentului de a autoriza accesul aviaţiei NATO în spaţiul nostru aerian. În protest     
era strecurată şi o ameninţare voalata. Se preciza că, pentru aceasta decizie,   
consecinţele revin în totalitate României. Tot Borşan mi-a spus că, potrivit unei evaluări 
transmise de guvern Fondului Monetar Internaţional, în urma conflictului din Iugoslavia, 
România a pierdut 730 de milioane de dolari.

Astăzi, m-au sunat nişte prieteni din ţară şi mi-au povestit o aberaţie care numai la noi, 
din prea multă slugărnicie, se putea întâmpla. Cotidianul “Naţional” a dezvăluit              
că Viorel Popescu, directorul de canale al postului Radio România Actualităţi, a interzis 
difuzarea melodiei “Iugoslavia”, compusă de Cornel Fugaru şi interpretată de Monica 
Anghel. Motivul invocat de Popescu este că “prin textul ei “tendenţios”, melodia          
lezează interesele NATO în Iugoslavia”. Potrivit  articolului, piesa a fost difuzată în premieră 
de Radio Romantic şi zeci de mesaje telefonice au solicitat repetarea ei.                
Prietenii mi-au trimis prin fax textul piesei şi cele mai “tendenţioase” versuri mi s-au părut 
acestea: “Iugoslavia! Iugoslavia! / Eşti Golgota ce-o urcam încet spre cer. / Iugoslavia! 
Iugoslavia! / Pentru tine pacea lumii astăzi cer…”

130 de cetăţeni germani, membri ai unor organizaţii pacifiste gen “Mamele împotriva 
războiului”, au ajuns la Subotica, urmând ca mâine să sosească la Belgrad.          
“Convoiul păcii”, cum a fost intitulată acţiunea, a fost  intens mediatizat  de televiziunile 
iugoslave. Germanii au plecat de la Dresda şi doresc să participe la concertele de prânz 
din Trg Rpublike şi la cele organizate, seara, pe podul Brankov. Presă iugoslavă scrie       
că ei cer încetarea imediată a bombardamentelor şi reluarea negocierilor sub egida ONU.

Summitul NATO s-a deschis, astăzi, la Washington, cu un consiliu de război consacrat 
situaţiei din Kosovo, relatează AFP. Bill Clinton, care a luat cuvântul în deschiderea 
lucrărilor, a declarat  că liderii NATO "vor trimite un mesaj de unitate şi de fermitate" 
preşedintelui iugoslav Slobodan Milosevic. “Alianţa îşi va continua campania aeriană     
atât  timp cât  va fi necesar." Miniştrii Apărării din statele membre ale Alianţei au căzut     
de acord asupra intensificării blocadei economice împotriva Iugoslaviei, cu accent           
pe embargoul asupra livrărilor de petrol, precum şi sporirea intensităţii loviturilor aerienei.

"Raidurile aeriene contra Iugoslaviei reprezintă o violare flagrantă şi persistentă               
a cel puţin 7 dintre cele 10 principii fundamentale ale relaţiilor internaţionale           
stabilite de Actul final de la Helsinki", se arată într-o notă scrisă adresată de Rusia     
ţărilor NATO. 



Culmea! Speriaţi de ce le povestisem şi - cred eu - de indignarea mea, colegii de la ProTV 
nu au avut curajul să mă lase să transmit în direct pentru Ştirile de la 19.30 şi mi-au cerut 
să înregistrăm corespondenţa. Au încercat să inventeze tot felul de motive                      
şi îmi tot repetau că au prea multe transmisii în direct şi nu au posibilitatea tehnică        
să le realizeze, aşa că trebuia să renunţe la mine. L-am sunat pe Sergiu Toader,           
şeful de la Ştiri şi i-am spus că, oricum, nu voi spune pentru înregistrare altceva        
decât aş fi spus în direct. După care l-am ameninţat că, dacă aflu că a tăiat                
vreo propoziţie din ce am transmis, de mâine să-şi caute alt  corespondent la Belgrad.     
Mi-a răspuns că e o prostie şi, într-adevăr, nu a scos nici un cuvânt. Însă incidentul        
m-a întors pe dos şi mai tare. Cu toate că nu era chiar aşa, l-am perceput ca o încercare     
de a mă cenzura.

                         
                                         Elicopter prăbuşit în Kosovo

În seara asta, în timp ce stăteam la masă cu Mile, Nelu şi “scriitorul” Dragan, a venit vorba 
de elicopterele doborâte de sârbi. Presupunând că ar fi adevărat, nu-mi dădeam seama 
cum justificau generalii americani moartea unor soldaţi, în faţa familiilor acestora,       
atâta timp cât  ei negau că vreun aparat ar fi fost distrus de antiaeriana iugoslavă.   
“Foarte simplu,” ne-a răspuns Dragan şi ne-a întins o ştire AFP. “Un elicopter al Armatei 
americane care transporta 11 soldaţi s-a prăbuşit joi, la Fort Campbell                          
(în statul Kentucky), în cursul unui exerciţiu de antrenament. Şapte persoane                 
şi-au pierdut viaţa, iar alte patru au fost grav rănite, potrivit unui bilanţ al armatei.”         
Şi urmau detalii, destul de vagi, ale accidentului. “Având în vedere că operaţiunile militare 
sunt secrete şi accesul în bazele militare americane este interzis, aceste accidente         
pot fi inventate,” ne-a explicat Dragan. “Oricum, familiile soldaţilor morţi nu ştiu          
unde se aflau aceştia. Ei au murit în Iugoslavia, cadavrele au fost duse în SUA,           
după care serviciile secrete au înscenat accidentul.”

Interdicţia vânzării de petrol către Republica Federală Iugoslavia, impusă de "Cei 15", 
urmează să devină efectivă de miercurea viitoare, a afirmat  un purtător de cuvânt          
al Comisiei Europene, citat de AFP. Interdicţia, al cărui principiu a fost aprobat, miercuri,  
la Bruxelles, de ambasadorii Uniunii Europene, urmează să fie aprobată, luni,                 
de miniştrii Afacerilor Externe din UE, care se reunesc în Luxemburg. Pentru a întări 
eficacitatea acestor măsuri, UE va cere ţărilor asociate din Europa Centrală şi de Est, 
precum şi Ciprului, Norvegiei, Islandei şi Elveţiei să se alinieze acestei poziţii.



Nelu mi-a dat încă o veste care m-a tulburat. Astăzi, domnul Gherasim, corespondentul   
de la Radio România Actualităţi, şi-a făcut bagajele şi s-a întors acasă. Era unul        
dintre colegii pe care îi respectam cel mai mult, pentru seriozitatea şi profesionalismul său. 
Înainte de a pleca, i-a spus lui Nelu că s-a hotărât să-şi încheie cariera de ziarist.           
Nu i se mai dădea voie să spună adevărul despre evenimentele la care era martor           
în Iugoslavia. A fost încă o lecţie de profesionalism pe care a dat-o, însă pe care        
puţini au înţeles-o.

Întărirea controlului la graniţe de către sârbi a limitat, în ultimele săptămâni,        
comerţul clandestin dintre România şi Iugoslavia, însă traficanţii români au început         
să-şi pregătească bărcile şi canistrele cu benzină în aşteptarea zilelor faste, se arată    
într-un comentariu al agenţiei France Presse. "Embargoul care a lovit Iugoslavia              
la începutul anilor '90 a creat adevăraţi profesionişti ai traficului cu benzină,                
care nu aşteaptă decât  momentul propice pentru a-şi relua această îndeletnicire",            
a declarat maiorul Ştefan Mihalache, comandantul grănicerilor de la Moldova Nouă.      
Cea mai mare parte a locuitorilor acestei mici localităţi de pescari, situată pe Dunăre,       
a făcut avere între 1992 şi 1996, prin contrabandă către Iugoslavia cu enorme cantităţi   
de carburant, cu acordul tacit  al autorităţilor române din acea perioadă, afirmă AFP. 
Potrivit comandantului grănicerilor, "sârbii au întărit  supravegherea pe Dunăre                 
şi majoritatea celor care acostează pe malul vecin sunt imediat interogaţi". La rândul lor, 
autorităţile române au luat măsuri vizând împiedicarea reluării contrabandei şi au confiscat 
în special ambarcaţiuni, dar sătenii dispun încă de motoare puternice şi de mijloace        
de comunicaţie performante. 

De la începutul intervenţiei NATO, principalul punct  de graniţă dintre România                 
şi Iugoslavia, cel de la Stamora-Moraviţa, este, în cea mai mare parte a timpului, pustiu. 
"În medie, 50 de automobile trec graniţa într-o zi,” a precizat şeful vămii, Teodor Ioja. 
“Cea mai mare parte a maşinilor are portbagajul gol, ceea ce înseamnă că este vorba 
despre mici traficanţi, care fac plinul înainte de a trece graniţa, pentru a vinde benzina    
în Serbia." Previziunile sunt, însă, optimiste. "Pe măsură ce războiul se prelungeşte,    
sârbii vor avea nevoie de tot felul de bunuri. Şi românii s-au descurcat întotdeauna,      
când a fost vorba să câştige bani făcând afaceri", spune maiorul Mihalache.

În seara asta, alarma a sunat la 22.14 şi, cu toate că după-amiază avioanele NATO        
au lansat cel puţin 15 proiectile asupra Priştinei, Belgradul a avut o noapte liniştită.       
Am căzut într-un somn de plumb, fără vise şi n-am auzit  nici măcar sirenele de încetare    
a alarmei, de la 6.15.

Pentagonul a ordonat dislocarea în Albania a unui număr suplimentar de tancuri,            
de vehicule blindate şi de piese de artilerie, care să contribuie la protecţia şi, totodată,     
la sporirea eficienţei de atac a celor 24 elicoptere Apache, relatează AFP. Noile dislocări   
vor proveni din Germania şi SUA şi vor include o companie de infanterie blindată          
(14 vehicule blindate de tip Bradley), o companie de tancuri grele (15 tancuri M-1 
Abrams), o baterie de opt tunuri de 155 mm, o baterie de lansatoare de rachete,             
o companie pentru lupta anti-tanc şi mai multe grupuri de specialişti în culegerea           
de informaţii.
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La 10.32, ne-a trezit o bubuitură care a zguduit clădirile din jur. Noroc că, avertizaţi,       
nu închideam niciodată ferestrele camerei de hotel. Puteau fi sparte de suflul unei explozii 
apropiate. După bubuitură, am auzit  vuietul unui avion care se îndepărta şi, 5 minute   
mai târziu, sirenele alarmei aeriene. Alarma a ţinut  până la 11.20 şi sârbii au pretins,     
din nou, că un avion inamic ar fi spart bariera sonică la joasă înălţime,               
provocând bubuitura care ne-a trezit.

O bombă a explodat astăzi, la ora locală 06.00, în apropierea clădirii în care se află 
consulatul american şi cel britanic de la Ekaterinburg (Ural), atentatul provocând      
pagube materiale, dar nu şi victime, relatează agenţia ITAR-TASS. Explozia a produs       
un crater cu diametrul de 1 metru şi adâncimea de 50 de cm şi a spart  geamurile 
imobilelor vecine, avariind o maşină.

Am trecut pe la Media Center, aflând că, azi-noapte, zona industrială a Nis-ului a fost 
puternic bombardată. La Novi Pazar au fost  auzite 20 de explozii, la Bogutovac,         
lângă Kraljevo, din cauza bombardamentelor, o bucată dintr-un deal a alunecat,   
acoperind şoseaua spre Raska, iar la Novi Sad, câteva rezervoare de petrol au luat foc, 
după ce a fost  bombardată zona rafinăriei. Azi dimineaţă, între 9.00 şi 10.00,                
cel puţin 20 de proiectile au fost lansate asupra Priştinei, fiind vizate aeroportul Slatina, 
releul TV de la Goles şi periferia oraşului.

                        
            Incendiu la rafinăria din Novi Sad, după un bombardament NATO

Am mai aflat o veste proastă: Eric Vaillant, cameraman al postului francez de televiziune 
TF1, şi Antun Masle, ziarist la săptămânalul croat “Globus”, au fost condamnaţi               
la câte 30 de zile de închisoare, de o instanţă militară din Muntenegru. Cei doi       
fuseseră arestaţi în 20 aprilie. Francezul a fost  acuzat că a vrut să filmeze                      
în satul Kaludjerski Laz, unde, în 18 aprilie, militarii sârbi au deschis focul asupra          
unor membri ai UCK ascunşi într-o coloana de refugiaţi albanezi. Antun Masle a fost  acuzat 
că a intrat în Iugoslavia fără viză.

Autorităţile de la Bucureşti vor respecta embargoul petrolier impus de NATO împotriva 
Iugoslaviei, a declarat ministrul român al Afacerilor Externe Andrei Pleşu, citat               
de Radio România Actualităţi. "Obligaţia României este de a se alinia la efortul tactic        
şi strategic al aliaţilor, ale căror acţiuni vizează limitarea conflictului din Kosovo",              
a afirmat Pleşu, “chiar dacă respectarea embargoului va fi costisitoare.”



Şeful diplomaţiei ruse, Igor Ivanov a anunţat că Moscova va continua să furnizeze   
produse petroliere Belgradului şi a minimalizat  importanţa embargoului petrolier        
impus de NATO, relatează AFP. "Nu trebuie să întreprindem nimic care să contribuie        
la pricinuirea de suferinţe poporului iugoslav. Deciziile NATO reprezintă o obligaţie       
numai pentru cele 19 ţări membre, dar, conform dreptului internaţional, nimeni nu poate 
impune asemenea sancţiuni fără consimţământul Consiliului de Securitate al ONU.”

La 12.00, am intrat în direct  la Ştiri, după care m-am grăbit să ajung la sediul televiziunii, 
unde se anunţase o mare manifestaţie. Ministrul Goran Matic declarase că bombardarea 
RTS a făcut  16 morţi, 18 răniţi şi 20 de dispăruţi. Am ajuns în dreptul bisericii Sf. Mark, 
odată cu mii de belgrădeni, cu flori şi lumânări în mâini. În fruntea lor era o mică 
delegaţie oficială, care îi însoţea pe primarul Belgradului şi pe celebrul rock-star           
Bora Djordjevic de la Riblja Corba. Am avut un moment de inspiraţie şi i-am spus           
lui Mile să nu scoată un cuvânt. Cu nişte feţe grave, ne-am strecurat în delegaţia oficială 
şi am reuşit să trecem neobservaţi de cordoanele de poliţişti care îi opreau                   
pe ceilalţi oameni pe colina din spatele televiziunii.

Am ajuns chiar lângă corpul de clădire care fusese lovit  de rachete. Aici,             
muncitorii continuau să scormonească în mormanul de dărâmături, căutând corpurile   
celor 20 de persoane despre soarta cărora nu se ştia nimic. A doua zi,                
fotografia primarului, lângă care stăteam noi doi, a apărut în toate ziarele. Am aprins       
o lumânare şi am privit, împietriţi, lacrimile de pe feţele mamei unuia dintre cei ucişi      
de rachete. Delegaţia a intrat să viziteze restul clădirii, însă noi am fost  descoperiţi,       
din păcate, de body-guarzii primarului, chiar în momentul în care intram pe uşă,             
şi am fost rapid îndepărtaţi de doi poliţişti, vizibil iritaţi că reuşisem să-i păcălim.

Despre cei dispăruţi între zidurile dărâmate ale clădirii televiziunii au apărut legendele. 
Zvonko Mahilovski, unul din cei mai vechi comentatori sportivi ai RTS, a afirmat              
că mai mulţi colegi aflaţi sub dărâmături au reuşit să comunice cu cei de acasă,             
cu ajutorul telefoanelor celulare. Că era mai mult un zvon, mi-am dat seama repede, 
deoarece Mahilovski spunea că nu ştie câţi sunt şi nici cum îi cheamă, ceea ce mi se părea 
absurd, având în vedere că erau colegi. Timpul avea să-mi dea dreptate.                    
Fără să-i condamn, am rămas impresionat de profesionalismul cu care propaganda 
iugoslavă a speculat bombardarea televiziunii. Timp de aproape o săptămână, în fiecare zi, 
se anunţa că a mai fost descoperit un cadavru sub dărâmături. Mi s-a părut că, iniţial,    
nu anunţaseră numele celor morţi. În schimb, de fiecare dată când mai “găseau”           
un cadavru, spuneau imediat cum îl cheamă pe mort. Mai târziu, am avut curiozitatea     
să socotesc câţi au fost găsiţi şi am constatat  că numărul final al morţilor de la RTS      
era acelaşi cu cel anunţat aseară de Goran Matic: 16. 

Blocada maritimă care va fi instituită de NATO pentru a împiedica aprovizionarea 
Iugoslaviei cu petrol se va aplica şi navelor ruseşti, a anunţat, într-o emisiune a postului 
de televiziune ABC, secretarul general al NATO Javier Solana. Marina militară germană 
este gata să ia parte la o eventuală blocadă maritimă a Iugoslaviei, în cazul în care         
se va decide întărirea sancţiunilor economice împotriva acestei ţări, a declarat       
adjunctul inspectorului general al Armatei germane, amiralul Hans Frank, citat de AFP.



Astăzi, la prânz, 5 copii au fost ucişi şi alţi 6 răniţi (dintre care 2 grav) de explozia       
unei bombe cu fragmentaţie cu efect brizant  în satul Doganovci din Kosovo. Copiii se jucau 
într-o livadă de lângă sat, în momentul în care în apropiere a fost lansată                        
o astfel de bombă, despre care sârbii spun că este interzisă prin convenţiile internaţionale. 
Aveau vârste între 3 şi 15 ani şi făceau parte dintr-o familie de etnici albanezi. 

După amiaza, de la 17.00 la 18.26, în Belgrad a fost din nou alarmă aeriană.                  
La noi - nimic deosebit, însă a fost  bombardat oraşul Vranje. Sârbii au anunţat                
că ar fi doborât, la ora 15.00, unul dintre avioanele care bombardau Priştina.         
Aparatul ar fi căzut lângă Orlane, la 15 km nord-vest de oraş, după care atacul NATO,  
care începuse la ora 9.00 şi în timpul căruia avioanele au lansat peste 50 de proiectile 
asupra regiunii, a încetat brusc. Ceva mai târziu, sârbii au spus că ar mai fi doborât       
încă 4 avioane inamice. Unul ar fi căzut  lângă satul Lipljan, iar altul, de tip Thunderbolt, 
lângă Lipovica, la sud-vest de Priştina. Celelalte două ar fi fost doborâte în zona     
localităţii Leskovac. Iniţial, despre unul dintre ele se credea că a fost de tip F-16,         
apoi sârbii au realizat  că este un F-14 Tomcat  cu dublă comandă. Poterele organizate      
pe urmele lor l-au capturat pe unul dintre piloţi în pădurea Predejana, iar celălalt          
era căutat în continuare.

Bill Clinton a uitat valiza care conţine butonul nuclear în clădirea în care se desfăşura 
summitul NATO, pentru că era foarte grăbit să ajungă la Casa Albă, a recunoscut 
purtătorul de cuvânt Joe Lockhart, citat  de AFP. Convoiul prezidenţial a plecat  în grabă, 
fără a-l mai aştepta pe cel care avea în grijă celebra valiză. Acesta a fost  nevoit             
să parcurgă pe jos cei 400 de metri între Clădirea Ronald Reagan, unde se desfăşoară 
summitul NATO, şi Casa Albă. "Pot spune, în cunoştinţă de cauză, că astfel de lucruri     
se mai pot întâmpla", a spus, în glumă, Joe Lockhart, care a pierdut, el însuşi,                
în 1998, avionul prezidenţial care pleca din Irlanda de Nord spre Moscova.

                        
              Combinatul chimic de la Lucani, după un bombardament

La ora 20.40, alarma aeriană suna din nou. Prima parte a nopţii a fost liniştită,            
poate şi pentru că norii acopereau cerul. NATO s-a mulţumit să bombardeze       
combinatul “Milan Blagojevic” de la Lucani, cartierele din estul Nis-ului şi - în trei raiduri - 
staţiunea Gucevo de lângă Loznica. La Nis, sârbii au spus că bombele au avariat           
mai multe obiective civile, cum ar fi Casa Studenţilor, clădirea unei facultăţi şi autogara.



În zona Kosare, la frontiera cu Albania, continuau luptele dintre UCK şi Armata iugoslavă. 
Sârbii au anunţat  că au respins un atac al gherilelor albaneze, rănind câteva zeci            
de luptători UCK şi luând mai mulţi prizonieri, şi au afirmat că aceştia erau însoţiţi         
de doi ofiţeri ai Armatei albaneze. La rândul lor, reprezentanţii UCK au anunţat  că ar fi ucis 
în lupte 39 de soldaţi sârbi, însă au recunoscut că situaţia din Kosovo face imposibilă 
comunicarea cu luptătorii aflaţi în linia întâi.

                      
                   Militari sârbi ascunşi în pădurile din zona Kosare

RTS a continuat să-şi transmită emisiunile din sediul postului privat de televiziune     
Studio B. La ora 2.50, însă, programele televiziunii naţionale au dispărut din nou               
de pe ecrane. Puţin mai devreme, auzisem o bubuitură. NATO lovise, în cartierul Avala, 
centrala electrică de lângă restaurantul “Panorama”. Aceasta alimenta releul principal       
al RTS, care asigura retransmisia programelor sale în restul ţării. RTS şi-a reluat  emisia 
abia după 12 ore, când a emis buletine de ştiri pe frecvenţa altui post privat                  
de televiziune, “Palma”.

Proprietarul Palmei era Miodrag „Miki” Vujovic, un individ cu barbă, care adora să apară  
pe post. Ore întregi, te putea exaspera cu monologurile lui. Seara, de câte ori treceam    
pe frecvenţa Palmei, îl vedeam tolănit  într-un fotoliu, din care tuna şi fulgera        
împotriva Alianţei Nord-Atlantice. Cred că până şi cameramanul care îl filma adormise, 
fiindcă nimeni nu se ostenea să mai schimbe cadrul. Când am observat, însă,                 
că RTS îşi emitea ştirile din studiourile Palmei, am avut o strângere de inimă.           
Sediul acestei televiziuni era în holul unei biblioteci, de la parterul unei clădiri aflate         
la nici 100 de metri de hotelul nostru. Era puţin probabil ca NATO să bombardeze Palma, 
pentru că orice lovitură directă asupra acesteia ar fi provocat  o tragedie, deoarece clădirea 
era lipită de alte imobile, în care se aflau locuinţe. Dar dacă…

Ministrul de Externe Janos Martonyi a afirmat hotărârea Ungariei de a autoriza NATO      
să utilizeze trei dintre bazele sale aeriene pentru a lansa raiduri împotriva Iugoslaviei, 
informează AFP. Şi Slovenia a autorizat Alianţa Nord-atlantică să utilizeze spaţiul ei aerian 
în campania militară împotriva Iugoslaviei, a anunţat purtătorul de cuvânt al NATO     
Jamie Shea. "În măsura în care ne este permis să pătrundem în spaţiul aerian iugoslav   
din mai multe puncte, va fi mult mai dificil pentru sistemul de apărare antiaeriană iugoslav 
să prevadă când şi de unde venim."
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Alarma a încetat la 6.44, însă n-am auzit-o. Era duminică şi nu aveam transmisie în direct 
dimineaţa, aşa că puteam şi eu să dorm mai mult. Când m-am trezit, Mile se uita            
la buletinul de ştiri de la Studio B, unde se anunţa o iniţiativă a belgrădenilor, care adunau 
ţigări pentru soldaţii sârbi care luptau în Kosovo. În satul Veliko Dobranje de lângă Lipljan, 
un copil de 6 ani a fost ucis de bombardamente, alţi doi fiind grav răniţi. Părinţii lor        
nu au fost acasă în timpul atacului şi, când s-au întors, le-au găsit cadavrele printre 
ruinele casei nimerită de un proiectil.

Armata iugoslavă a anunţat că şi-a întărit masiv efectivele militare din zona frontierelor, 
unde au adus mai multe blindate şi tancuri, în aşteptarea unui eventual atac terestru      
al NATO. Dacă ar fi să mă iau după declaraţiile generalilor sârbi, nici dacă Rambo ar veni 
în ajutorul trupelor americane, acestea tot n-ar avea scăpare în faţa ostaşilor Armatei 
iugoslave. Dincolo de hazul acestor afirmaţii, nu trebuia uitat  că sârbii aveau                   
o mare experienţă în luptele din munţi, cunosc perfect teritoriul şi, în ciuda declaraţiilor 
oficialilor de la Bruxelles, diviziile lor de mecanizate sunt aproape intacte.

Macedonia a reiterat astăzi, refuzul faţă de orice plan de atac NATO asupra Iugoslaviei    
de pe teritoriul său, informează AFP. "Teritoriul Macedoniei nu poate fi utilizat           
pentru nici o acţiune ofensivă împotriva vecinilor săi, inclusiv Iugoslavia,”                        
a explicat preşedintele macedonean Kiro Gligorov, în timpul unei conferinţe de presă 
ţinută la Washington. 

Summit-ul jubiliar al NATO de la Washington a fost prezentat pe larg de televiziunile 
iugoslave, care au subliniat cu măiestrie că agresiunea nedreaptă şi crudă           
împotriva Iugoslaviei va continua. S-a spus că liderii celor 19 state membre ale NATO     
au adoptat un nou concept strategic pentru Alianţă, care îşi extinde misiunile şi îşi arogă 
pentru prima dată rolul de a gestiona crizele din întreaga Europă. S-a pomenit               
că România şi Slovenia au fost nominalizate în fruntea listei statelor candidate           
pentru admiterea în NATO, urmând o nouă evaluare în 2002. Pe lista candidatelor           
la aderare se mai află ţările baltice, Bulgaria, Slovacia, Macedonia şi Albania.

Preşedintele Bill Clinton a subliniat astăzi faptul că ţările NATO au "imperativul moral"      
de a învinge în intervenţia militară împotriva Iugoslaviei, informează AFP. Liderul             
de la Casa Albă a spus că membrii NATO nu vor tolera nici cea mai mică tentativă            
a Serbiei de a-şi destabiliza vecinii. "Dacă Milosevic îi atacă din cauza ajutorului             
pe care ni-l acordă, vom răspunde", a asigurat preşedintele american. 

Clinton a discutat la telefon, timp de o oră şi jumătate, cu preşedintele rus Boris Elţîn, 
despre situaţia din Kosovo, a anunţat Kremlinul, într-un comunicat citat de AFP.    
“Anumite aspecte ale iniţiativelor care au fost  discutate vor fi date publicităţii              
după o analiză suplimentară", se spune în comunicat, subliniindu-se ataşamentul 
preşedinţilor rus şi american faţă de o pace solidă în Balcani. Din cauza războiului         
din Kosovo, Rusia a fost  marea absentă la summit-ul de la Washington, la care               
se aniversau 50 de ani de la înfiinţarea NATO.



După amiază, când NATO a lansat mai multe raiduri asupra nordului Serbiei, un avion      
al Alianţei a fost atins de apărarea antiaeriană iugoslavă. Înainte de a se retrage în spaţiul 
aerian românesc, pilotul a tras două proiectile. Unul a explodat lângă Banatska Dubica,    
în apropierea frontierei cu România. Al doilea a căzut  lângă Alibunar, o comună locuită     
în majoritate de etnici români.

Pentru că îi cunoşteam foarte bine pe Daniela şi Cristi, copiii preotului Ionel Mălaimare   
din Alibunar, i-am sunat, rugându-i să-mi dea numărul lui de telefon. Părintele,            
care este liderul comunităţii româneşti din zonă, m-a liniştit, spunându-mi că proiectilul     
a explodat lângă satul Dobrica, fără să producă pagube. Aşa cum i-am promis, i-am sunat 
pe Cristi şi Daniela, liniştindu-i, pentru că erau îngrijoraţi de soarta părinţilor lor.

Secretarul general al ONU Kofi Annan condiţionează intervenţia unei forţe internaţionale  
în Kosovo de un mandat din partea Consiliului de Securitate, potrivit unui interviu publicat 
de cotidianul german "Bild". “Aprobarea Naţiunilor Unite este "preferabilă",                      
dar nu indispensabilă pentru acţiunile viitoare ale NATO în Kosovo,” a replicat          
Antony Blinken, consilier pentru afaceri europene al preşedintelui Bill Clinton. 

După ce atacul asupra Vojvodinei a fost  respins, emoţiile au persistat. Din greşeală,  
cineva a declanşat semnalul alarmei aeriene la Novi Sad, la 17.55. După ce au anunţat 
populaţia, sârbii au ridicat alarma.

                   
                  Cadavrele unor albanezi masacraţi în Kosovo în 1999

Autorităţile şi mass-media iugoslave au fost  foarte indignate de anunţul făcut astăzi,      
de Kris Janowski, purtător de cuvânt al UNHCR, care a spus că unităţile paramilitare sârbe 
au masacrat recent 56 de etnici albanezi din trei sate din Kosovo, violând femeile        
înainte de a le ucide şi scoţând ochii cadavrelor. Acuzaţiile se bazau pe mărturiile        
unor bărbaţi din satele Halac, Ribar şi Vogel, care au povestit  că, duminica trecută, 
paramilitarii sârbi au năvălit  peste ei şi au împărţit locuitorii în trei grupuri: femei, copii    
şi bătrâni, tineri şi ţigani. După ce i-au maltratat şi ucis cu sânge rece pe cei                 
din primele două grupuri, sârbii i-au pus pe ţigani să îngroape cadavrele                     
într-o groapă comună. Autorităţile iugoslave au dezminţit  acuzaţiile, subliniind că,       
până şi reprezentantul UNHCR a recunoscut  că mărturiile nu au putut fi confirmate         
din alte surse. 



Alianţa Nord-atlantică l-a acuzat pe preşedintele iugoslav Slobodan Milosevic că ar fi pus 
sub arest la domiciliu cel puţin 10 generali destituiţi sau pensionari, de frica unei rebeliuni. 
Purtătorul de cuvânt al NATO Jamie Shea, citat de Reuters, a precizat  că "sursele sale    
pot să confirme această informaţie" şi a adăugat  că numărul acestora este foarte ridicat, 
deoarece Milosevic scoate la pensie generali în fiecare zi. 

După alarma de la 21.35, am avut o surpriză: Studio B a difuzat un interviu de o oră      
cu vicepremierul iugoslav Vuk Draskovic, preşedintele SPO, partid care controlează postul 
de televiziune belgrădean. Afirmaţiile făcute de Draskovic ne-au lăsat cu gura căscată     
şi au provocat un mare scandal. El a acuzat, cu argumente solide, propaganda sârbă    
care încearcă să arunce praf în ochii poporului şi să-i ascundă adevărul. Toţi cei             
cu care am discutat după interviu au fost  de acord că Draskovic a avut curajul să spună    
o mulţime de adevăruri, însă l-au acuzat de ipocrizie şi mi-au mărturisit că nu au încredere 
în el.

Fără să ţină partea Occidentului, liderul SPO a acuzat conducerea ţării că ascunde sârbilor 
faptul că opinia publică mondială este împotriva lor, oripilată de scenele văzute în taberele 
de refugiaţi albanezi. El a atras atenţia că, vrăjiţi de reportajele cu demonstraţii pro-sârbe 
din toate ţările lumii, care curg şuvoi în toate buletinele de ştiri, sârbii nu îşi dau seama  
că sunt singuri în faţa unei lumi întregi şi că se bazează pe o Rusie lipsită de vlagă,     
care nu le-a adus, până cum, decât o brumă de ajutoare şi o grămadă de promisiuni. 
Prezentând trunchiat  declaraţiile liderilor occidentali, mass-media iugoslave au “uitat”       
să spună că nimeni nu doreşte un Kosovo independent şi că NATO şi Occidentul        
încep să aibă tot mai multe puncte comune în problema iugoslavă. 

Vuk Draskovic a acuzat limbajul folosit de crainicii televiziunilor la adresa personalităţilor 
din fruntea ţărilor NATO şi a spus că, mediatizând exagerat manifestaţiile de pe podurile 
Belgradului, îi înflăcărează atât de tare pe sârbi, încât aceştia au ajuns să stea           
toată noaptea, în semn de protest, în mijlocul acestora, riscându-şi inutil vieţile. 
Preşedintele SPO a "uitat", la rândul său, că Studio B, postul pe care îl controlează total, 
s-a aflat tot timpul în avangarda acestor atitudini. 

                    
    Vuk Draskovic, preşedinte al Mişcării pentru Reînnoirea Serbiei în 1999



"Oamenii care conduc ţara trebuie să spună clar poporului unde ne aflăm şi cu cine 
suntem, să spună ce se va întâmpla şi ce va rămâne din Serbia în decurs de 20 de zile, 
dacă aceste teribile bombardamente continuă," a cerut  vicepremierul iugoslav.       
"Trebuie să se înceteze a mai minţi acest popor spunându-i că avioanele şi rachetele 
noastre vor veni din Rusia. (…) Priviţi Occidentul ! Există fisuri în NATO ? Pretinşi patrioţi 
mint  poporul afirmând că în câteva zile vom sărbători ziua victoriei. (…) Nu numai          
că Occidentul şi NATO nu au fost învinse, ci sunt  pe cale de a ajunge la o acţiune comună 
împotriva Belgradului. Oribilele scene cu refugiaţi în Albania, în Macedonia                      
şi în Muntenegru, aceste teribile suferinţe umane au produs emoţie în Occident               
şi opinia publică s-a întors împotriva noastră. Acest lucru îl ascundem însă."  

Deşi declaraţiile lui Vuk Draskovic au provocat satisfacţie în Occident, determinându-l     
pe Tony Blair să le considere semnele tensiunilor ce există în cadrul conducerii               
de la Belgrad, pe mine nu m-au convins. Aşa cum am spus şi în corespondenţele mele    
de atunci, am avut impresia că a fost o mişcare bine regizată împreună cu Milosevic.    
Nici eu, nici cei cu care am comentat  interviul, nu puteam uita cât de repede a acceptat 
Vuk Draskovic să se transforme dintr-un lider al Opoziţiei, într-un vicepremier              
lipsit de orice putere al Guvernului federal, care era o marionetă în mâinile lui Milosevic.

Foarte elocventă a fost  şi reacţia fostului aliat al lui Draskovic, Zoran Djindjic,   
preşedintele Partidului Democrat (DS). El a recunoscut că reprezentanţii puterii trebuie    
să aducă la cunoştinţa opiniei publice dimensiunile reale ale distrugerilor provocate        
de bombardamente, să prezinte realist perspectivele conflictului şi să propună o soluţie   
de încetare a acestuia. Însă a pus punctul pe I: “Vuk Draskovic este un cameleon. 
Amintiţi-vă cum a vorbit acum 10 zile şi fiţi atenţi cum va vorbi peste alte 10 zile!”

După interviu, am mutat pe postul de televiziune “Politika”, să urmărim ştirile. 
Ameninţările oficialilor NATO că vor continua să distrugă televiziunile iugoslave,        
pentru a-i lua lui Milosevic toate instrumentele de propagandă, au provocat teroare  
printre jurnaliştii sârbi. O mare parte din angajaţii postului “Politika” (deşi privat,      
acesta era devotat preşedintelui iugoslav) au refuzat să mai vină noaptea la servici.       
Au fost concediaţi imediat. În această seară, în timp ce prezenta ştirile, crainicei îi tremura 
vocea şi pe faţa ei era vizibilă teama. După ora 23.00, nici măcar directorul postului       
nu mai rămăsese în clădire. La fel ca majoritatea celorlalte televiziuni, peste noapte 
difuzau non-stop filme.

Singura ştire ce mi s-a părut  interesantă a fost că ministrul iugoslav de Externe       
Zivadin Jovanovic a trimis o scrisoare preşedintelui Consiliului de Securitate, francezul 
Alain Dejammet, cerându-i “să condamne cu cea mai mare vigoare agresiunea NATO, 
violarea Cartei ONU şi a dreptului internaţional şi să ia măsuri pentru a pune capăt 
agresiunii împotriva Iugoslaviei”. Pe lângă aceasta, guvernul de la Belgrad l-a desemnat   
pe Milenko Kreca drept judecător ad-hoc şi pe Rodoljub Etinski şi Milan Grubic           
drept apărători în faţa Curţii Internaţionale de Justiţie de la Haga, unde Iugoslavia           
a iniţiat  o procedură judiciară împotriva tuturor statelor membre NATO care participă       
la bombardamente.



Până la 6.07, când a sunat încetarea alarmei aeriene, Belgradul a avut parte de o noapte 
liniştită, pentru că plafonul de nori era foarte jos. La Novi Sad a fost încă o noapte         
de coşmar. Atacurile au început la 1.15, când avioanele NATO au venit  dinspre nord-vest  
şi au lansat 7 proiectile asupra podului Zezeljev, unicul rămas în picioare peste Dunăre, 
deşi fusese avariat  acum câteva zile. Trei dintre ele şi-au atins ţinta şi l-au distrus complet. 
Un operator al televiziunii locale a avut  inspiraţia (dacă pot  spune aşa)                         
să-şi îndrepte  camera către pod în timpul atacului şi a filmat în direct distrugerea lui.

                             
        Podul Zezeljev din Novi Sad, distrus de bombardamentele NATO

Scheletul metalic al podului Zezeljev s-a prăbuşit  în Dunăre şi bucăţi imense de beton    
au fost aruncate pe mal, avariind casele din apropiere. Imediat, locuitorii Novi Sad-ului    
s-au adunat lângă pod. E greu de descris durerea lor, mai ales că, sperând cu disperare   
că măcar acesta va fi cruţat, au stat  de atâtea ori seara pe el pentru a-l apăra.      
Oamenii au rămas fără apă şi canalizare, pentru că ţevile treceau pe sub podul distrus.

Două avioane aparţinând aviaţiei NATO au pătruns în această noapte, timp de 2 minute,  
în spaţiul aerian românesc, nereuşind să vireze la timp din cauza vitezei supersonice 
folosite, a precizat, pentru Mediafax, Biroul de presă al Ministerului Apărării Naţionale. 
Cele două aparate s-au aflat în spaţiul aerian românesc între orele locale 2.43 şi 2.45, 
pătrunzând pe o distanţă cuprinsă între 5 şi 10 km, deasupra localităţii Stamora-Moraviţa. 

Atacul a continuat în zonă, fiind bombardate aeroportul din Sombor şi instalaţiile 
Jugopetrol din satul Pricevic, de lângă Valjevo. Şi la Priştina au căzut bombe, din nou 
asupra aeroportului Slatina şi a cartierului Grmije. Doar Studio B a difuzat imagini           
de la bombardamentul asupra podului Zezeljev de la Novi Sad, pentru că, la 3.35, 
programele RTS au dispărut din nou, atât cele transmise prin lanţurile de relee terestre, 
cât şi cele prin satelit. 
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De astăzi, programele RTS sunt transmise în direct de toate posturile de televiziune private 
din Iugoslavia. De la 6.30 la 10.30 - programul de dimineaţă, după care buletinele de ştiri 
de la 17.00, 19.30 şi 22.30. Amuzant este că, deşi situaţia a debutat dimineaţă,          
abia pe la prânz s-au întâlnit directorii posturilor de private şi au hotărât, “din proprie 
iniţiativă” acest lucru. Pe lângă asta, s-a anunţat decizia autorităţilor militare de a acorda 
prioritate absolută şi exclusivitate de filmare în toate situaţiile deosebite                  
pentru reporterii RTS. De parcă nu s-ar fi întâmplat chiar aşa încă din prima zi de război…

La ştirile din emisiunea de dimineaţă a RTS, a fost prezentat un cartograf olandez,       
care a demolat, cu exemple concrete, acuzaţiile NATO conform cărora au fost făcute       
cu ajutorul sateliţilor mai multe fotografii ale unor gropi comune din satele Pusto Selo      
şi Izbica din Kosovo. Prima poză arăta un teren viran, iar în a doua se vedea ceva        
care semăna cu un şir de gropi proaspăt  săpate. Comparând cele două imagini, 
cartograful a fost  explicit: “Fie albanezii din Kosovo au avut  timp, între două masacre,     
să construiască în câteva nopţi o casă, fie fotografia este trucată.” Pentru a nu lăsa loc   
de nici un fel de dubii, RTS a prezentat imagini filmate de o echipă a sa din acel loc,        
în care, în mod evident, nu existau nici un fel de gropi. 

                      
                    Fotografie aeriană cu presupusele gropi de la Pusto Selo

Societatea Ziariştilor din România (SZR) a condamnat  bombardarea de către NATO          
a radio-televiziunii de stat iugoslave, se arată într-un comunicat remis astăzi          
agenţiei Mediafax. "Aceste fapte s-au întâmplat  cu numai câteva zile înainte                   
de Ziua Mondială a Libertăţii Presei şi este cu atât mai grav cu cât, pe harta neagră         
a asasinării jurnaliştilor aflaţi în misiune se mai adaugă aici, într-o Europă civilizată,       
noi pete de sânge," precizează documentul semnat de Cornelius Popa, preşedintele SZR. 
“Un act de o asemenea barbarie nu a avut  loc până acum în nici una dintre zonele         
de conflict  ale planetei, nici măcar în Irak, şi este cu atât  mai reprobabil cu cât este comis 
de trupe ale unei alianţe militare care pretinde că reprezintă civilizaţia şi democraţia."



La prânz, împreună cu ceilalţi colegi, români sau străini, ne-am dus la înmormântarea      
a şase dintre ziariştii de la RTS ucişi vineri noaptea. A fost o procesiune impresionantă, 
sicriele fiind, efectiv, acoperite cu florile aruncate de cei veniţi. 

După amiaza, am avut o mare surpriză: m-a sunat Ion Cristoiu ! Mi-a zis că vine la Belgrad 
şi m-a întrebat dacă aş putea să-l ajut să se cazeze undeva. I-am spus că locuri la hoteluri 
sunt şi poate alege între “Hyatt”, “Intercontinental” sau “Metropol”, unde sunt condiţii 
excelente. Mi-a răspuns că doreşte să stea la acelaşi hotel cu noi, ceilalţi jurnalişti români. 
L-am asigurat  că nu-i nici o problemă să-i rezervăm o cameră. Am fost foarte emoţionat 
fiindcă lucrasem pentru “Evenimentul zilei” aproape din prima zi în care Ion Cristoiu 
înfiinţase ziarul şi, practic, îi datorez o mare parte din experienţa mea jurnalistică.

Pentru că m-am plâns de reproşurile pe care mi le-au făcut sârbii, de când România         
a aprobat folosirea spaţiului său aerian de către aviaţia NATO şi, mai ales, de când      
ţara noastră s-a oferit prima să susţină embargoul petrolier impus de NATO Iugoslaviei, 
colegii mi-au trimis de la Bucureşti rezultatele unui sondaj de opinie, realizat                   
în luna aceasta de IMAS. Ne-am mai spălat ruşinea. Conform sondajului, 75,8 %       
dintre români sunt împotriva intervenţiei militare a NATO în Iugoslavia, în timp ce        
doar 14,9 % o aprobă. Nu le-am mai arătat sârbilor că, până şi în aceste condiţii,        
56,9 procente dintre români se pronunţă în favoarea intrării ţării noastre în NATO,      
opinie considerată ca o dovadă de maturitate şi luciditate.

Cele 15 ţări membre ale Uniunii Europene au decis să înăsprească sancţiunile         
impuse Belgradului, în primul rând prin neacordarea de vize membrilor conducerii statului 
şi susţinătorilor lor, informează AFP. Printre celelalte măsuri sunt enumerate       
excluderea Iugoslaviei din toate evenimentele sportive internaţionale care se desfăşoară 
pe teritoriul UE, extinderea deciziei de îngheţare a bunurilor statului iugoslav aflate         
în străinătate, extinderea asupra sectorului privat a interdicţiei asupra creditelor       
pentru export, extinderea interdicţiei privind investiţiile în Iugoslavia, extinderea 
embargoului asupra exporturilor către Iugoslavia şi interzicerea globală a zborurilor     
între UE şi Iugoslavia.

Astăzi, sârbii au permis unei delegaţii a Comitetului Internaţional al Crucii Roşii             
să-i viziteze pe cei trei militari americani luaţi prizonieri. “Momentul cel mai important        
a fost când ne-am privit în ochi şi ne-am strâns mâinile,” ne-a declarat, după întâlnire, 
Cornelio Sommaruga, preşedintele Crucii Roşii Internaţionale. “Aş fi incapabil să va redau 
ce au simţit ei.” Sommaruga a confirmat că, măcar aparent, cei trei sunt sănătoşi. 

Guvernul federal a decis astăzi că Armata iugoslavă are dreptul de a rechiziţiona        
toate bunurile necesare pentru apărarea patriei. Hotărârea de guvern, care a intrat 
imediat în vigoare, stipulează că, în caz de necesitate, proprietarii sunt  obligaţi să pună    
la dispoziţia militarilor iugoslavi toate bunurile mobile şi imobile, în special staţiile service, 
pompele de benzină şi depozitele de carburanţi, echipamentele destinate difuzării          
de emisiuni radio şi TV, precum şi echipamentele de tipărire a cărţilor şi ziarelor.          
Este o ameninţare voalată la adresa ziarelor, posturilor de radio şi televiziune private.      
În caz că nu adoptă o atitudine convenabilă, reprezentanţii Armatei pot veni imediat şi,    
în virtutea hotărârii de guvern, pot să le confişte aparatura. 



Hotărârea a fost nou motiv de tensiune între Serbia şi Republica Muntenegru.       
Ministrul muntenegrean al Economiei Vojin Djukanovic a declarat  că va refuza să o aplice, 
considerând-o nelegitimă. Totuşi, el nu a exclus posibilitatea ca “anumite resurse           
să fie puse la dispoziţia armatei, dar numai cu acordul Guvernului muntenegrean”.

Un elicopter american AH-64 Apache s-a prăbuşit, în mod accidental, în apropiere          
de Tirana, iar cei doi membri ai echipajului au fost scoşi nevătămaţi dintre resturile 
aparatului, a anunţat Pentagonul, citat de AFP. Elicopterul participa la "operaţiuni           
de antrenament de rutină", la circa 40 de kilometri nord-est de Tirana, în momentul        
în care s-a produs accidentul, la ora locală 22.20. Un purtător de cuvânt de la 
Departamentul american al Apărării, colonelul Richard Bridges, a confirmat că accidentul 
nu a fost cauzat de "vreun tir al duşmanului".

Vestea prăbuşirii elicopterului Apache ne-a adus-o Dragan, “scriitorul”. A fost difuzată      
şi de posturile de radio sârbeşti, după vreo două ore. Stăteam cu Mile în barul hotelului   
şi aşteptam sirenele alarmei aeriene. “Cad şi singure, fără să le doborâm noi,”              
ne-a spus Dragan, zâmbind pe sub mustaţa stufoasă. “Vă daţi seama ce-o să fie         
dacă vor îndrăzni să se apropie de Kosovo.” După ce a mai băut o bere, ne-a dat           
de înţeles că, în ciuda dezminţirilor NATO, antiaeriana sârbă n-ar fi tocmai străină          
de prăbuşirea elicopterului.

                                
                    Resturile elicopterului Apache prăbuşit lângă Tirana

De altfel, Dragan ne-a mai povestit nişte întâmplări pe care le-am auzit, mai târziu,         
şi de la alţi sârbi. Poveştile au devenit  rapid foarte populare şi era suficient să pomeneşti 
unui sârb de avioane şi de Tuzla sau Tirana, că începea să râdă cu subînţeles.         
Dragan pretindea că, într-o zi, pilotul unui Mig-29 sârbesc a atacat prin surprindere 
avioanele NATO aflate pe aeroportul din Tuzla, distrugând la sol 17 aparate.                 
Cea de-a doua poveste era asemănătoare. Sârbii au aflat, de la ruşii care monitorizau    
prin satelit situaţia din Iugoslavia, când AWACS-ul nu a funcţionat  vreme de 15 minute.    
În acest interval, două avioane sârbeşti au atacat, zburând la joasă înălţime,       
aeroportul din Tirana şi au distrus la sol cel puţin 10 avioane ale NATO. 

Nu ştiu dacă istoriile erau adevărate, însă este interesant că au apărut exact              
când oficialii NATO anunţau că mai aduc câteva avioane pentru a le folosi în raidurile 
împotriva Iugoslaviei. Oricum, şi dacă nu erau adevărate, nu am putut să nu remarc 
abilitatea cu care serviciile secrete iugoslave au răspândit zvonurile, precum şi momentul 
bine ales. Cu toate că Dragan nu ne-a minţit niciodată când ne-a plasat câte-un pont.



Preşedintele francez Jacques Chirac i-a explicat  lui Boris Elţîn, în timpul unei lungi 
conversaţii telefonice având ca subiect problema Kosovo, că este în continuare necesară 
"accentuarea presiunilor exercitate asupra autorităţilor de la Belgrad", relatează AFP. 

Preşedintele Slobodan Milosevic l-a trimis astăzi pe vicepremierul federal Zoran Lilic, 
responsabil cu problemele de securitate, în Libia. Acesta i-a cerut colonelului Muammar    
al Gaddafi să intervină pentru o reglementare a crizei din Iugoslavia. Milosevic şi-ar dori  
ca soldaţii libieni să facă parte dintr-o viitoare forţă de menţinere a păcii în Kosovo.

Alarma a sunat la 23.12. Ne-am urcat pe acoperiş şi, după o jumătate de oră, am putut 
urmări un puternic atac aerian asupra Novi Sad-ului. Timp de 20 de minute,      
antiaeriana oraşului a tras din toate poziţiile asupra avioanelor care bombardau     
coastele muntelui Fruska Gora. Cred că în pădurile de pe munte sunt ascunse         
trupele iugoslave, altfel, nu-mi explic înverşunarea cu care NATO bombardează zona.      
În acelaşi timp, au fost bombardate aeroporturile din Sombor şi Kraljevo, localităţile Uzice, 
Cacak şi Sabac şi podul peste râul Istok din Backa Palanka.

Secretarul american al Apărării William Cohen a ordonat trecerea a 30 de avioane          
de alimentare suplimentare sub comanda NATO, urmând să se angajeze în acţiunile       
de bombardament împotriva Iugoslaviei, a anunţat Pentagonul, citat de AFP.            
Aceste întăriri, care vor fi trimise începând de sâmbătă, au fost cerute de comandantul 
suprem al Forţelor Aliate, generalul Wesley Clark, a anunţat purtătorul de cuvânt            
al Pentagonului Kenneth Bacon, adăugând că va fi necesară mobilizarea rezerviştilor.

                                        
                   Clădirea fostului comitet central, bombardată de NATO

La 1.05, când coborâsem în bar, să ne încălzim puţin, o bubuitură groaznică ne-a făcut   
să sărim de la mese. Am constatat cu mândrie că războiul ne crease nişte reflexe perfecte. 
În clipa în care am auzit bubuitura, eram deja ascunşi: eu sub o masă, Mile după un stâlp. 
Geamul dinspre stradă încă mai vibra când eram din nou în picioare, iar Dule, barmanul, 
se ridica zâmbind senin de după pult. 



De pe acoperiş se vedea o dâră de fum dinspre Novi Beograd şi am alergat  pe colina 
Kalemegdan, de unde puteam vedea ce s-a întâmplat. NATO bombardase din nou   
clădirea fostului Comitet Central al Partidului Comunist (CK). De această dată,            
două proiectile au lovit  acoperişul pe care se aflau câteva relee de emisie şi antene satelit 
ale televiziunilor şi radiourilor care funcţionau în clădire, înainte de a fi bombardate    
acum câteva zile. Blocul CK arata sinistru, cufundat în întuneric şi cu vârful învăluit       
într-un nor de fum. Proiectilele nu au fost incendiare şi nu a fost nevoie de intervenţia 
pompierilor.

După ce ne-am lămurit că nu se întâmplase nimic grav (comparativ cu dezastrele           
din ultimele zile), ne-am dus la culcare. La Studio B, am văzut imagini ale momentului     
în care al doilea proiectil a lovit  CK şi am aflat  că, pe la 23.45, asupra unei cazarme       
din Kumanovo (Macedonia) în care se aflau trupe NATO, au fost  aruncate două grenade   
de mână. Soldaţii din gardă nu au apucat  să reacţioneze şi cele două automobile          
ale atentatorilor au dispărut în întuneric. Am adormit  şi am avut noroc cu sirenele          
de încetare a alarmei aeriene de la 6.16, care m-au trezit  la timp ca să-mi pregătesc 
corespondenţa pentru emisiunea de dimineaţă.
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Am intrat  în atmosfera de război încă de dimineaţă, după ce am aflat că, în ultimele ore, 
asupra Priştinei au fost  lansate 50 de proiectile. La 8.00, a fost întrerupt  traficul rutier  
între capitala provinciei Kosovo şi oraşul Kosovska Mitrovica, după ce podul peste râul Lab 
a fost spulberat de o serie de 4 explozii.

Aveam probleme cu banii. Mi se terminaseră şi le-am spus colegilor de la Bucureşti       
să-l sune pe Ion Cristoiu şi să-mi mai trimită prin el. Deja, de câteva zile, mâncam         
pe banii lui Mile, iar Nelu mă ţinea la hotel pe datorie. Ceva mai târziu, m-a sunat Cristoiu 
şi mi-a spus să stau liniştit, că a primit banii pentru mine şi mi-i aduce.

Mă gândeam la acuta nevoie de comunicare a sârbilor, dovedită şi de felul în care 
urmăresc, cu sufletul la gură, eforturile RTS de a-şi relua emisia. Milosevic nu a mai apărut 
la televizor să spună poporului care este situaţia şi care sunt  perspectivele. Şi cred că    
cel mai mare pericol pentru regimul de la Belgrad este adâncirea prăpastiei apărută       
între clasa politică şi oamenii obişnuiţi. Aceasta ar trebui să fie adevărata semnificaţie      
a celor spuse de Vuk Draskovic în ultimul interviu, cu menţiunea că şi el face parte        
din aceeaşi clasă politică. 

În timp ce îmi notam aceste consideraţii, m-a sunat Mile să vin repede la sediul SPO, 
pentru că Draskovic organizează o conferinţă de presă. Am alergat  până pe strada Knez 
Mihailova, lângă clădirile devastate a centrelor culturale german şi britanic, şi am urcat    
la etajul I, unde era sediul SPO. Însă n-am reuşit să intru în sala mare. Mi se părea că   
toţi ziariştii din Belgrad se adunaseră acolo. Cu mare greutate, am reuşit să mă strecor 
până în pragul uşii, însă n-am putut înainta mai departe. Câteva clipe mai târziu,          
mi-am dat seama că pe spatele meu se sprijineau doi cameramani şi un fotograf,           
iar eu îmi ţineam coatele pe umerii unei japoneze micuţe, care îşi nota de zor         
vorbele lui Draskovic.



Liderul SPO s-a arătat  uimit că interviul său de la Studio B a stârnit  atâtea valuri,   
deoarece “99 % din afirmaţiile mele au fost, de-a lungul vremii, declarate oficial             
de Guvernul federal, iar o parte dintre ele au fost spuse chiar de preşedintele       
Slobodan Milosevic, în interviul acordat recent  la CBS”, de aceea nu există nici un motiv  
să ia în calcul o eventuala demisie din guvern. Draskovic a spus că procentul rămas          
îi aparţine şi se referă la componenţa unor eventuale trupe de menţinere a păcii             
în Kosovo. “Poporul sârb nu trebuie să vadă în ONU un inamic. Suntem membrii ONU      
şi suntem obligaţi să acceptam rezoluţiile Consiliului de Securitate. Este adevărat            
că nu aş dori să văd în Kosovo soldaţi din ţările NATO, nici înarmaţi, nici neînarmaţi,     
dar asta e o opinie personală.”

Încă de la începutul conferinţei de presă, am înţeles ce va urma. După cum prevăzusem, 
Draskovic dădea înapoi, aşa că am început să fiu mai atent la feţele jurnaliştilor străini 
adunaţi să-l asculte. Şi, pe măsură ce vicepremierul iugoslav vorbea, aceştia erau          
tot  mai stupefiaţi. La un moment dat, japoneza în spatele căreia stăteam s-a întors     
către mine şi m-a întrebat, uluită, dacă am înţeles acelaşi lucru. 

Congresul american a propus dublarea cheltuielilor de urgenţă solicitate de Administraţia 
Clinton pentru a face faţă crizei din Kosovo, relatează AFP.  Guvernul ceruse Congresului 
să aprobe realizarea unor cheltuieli suplimentare în valoare de aproximativ 6 miliarde     
de dolari, în special pentru costurile războiului împotriva Iugoslaviei şi ajutorarea 
refugiaţilor din Kosovo. Comisia de relaţii pentru Camera Reprezentanţilor a prezentat, 
însă, propriul proiect de lege care prevede ca 11,9 miliarde de dolari (din care             
11,2 miliarde pentru cheltuieli de apărare) să fie acordate cheltuielilor pentru situaţia 
creată în urma conflictului din Kosovo.

"Nu putem învinge NATO,” a spus Draskovic. “Nu avem dreptul de a avea astfel de ambiţii, 
trebuie să realizăm că lumea de azi este adesea condusă de ei, prin legea forţei              
şi nu prin forţa legii." El a pretins că a stat de vorbă, atât cu Viktor Cernomîrdin,           
cât şi cu Slobodan Milosevic şi că emisarul rus a promis că va aduce în faţa Consiliului    
de Securitate al ONU decizia preşedintelui iugoslav de a accepta trupe străine în Kosovo. 
Întrebat când a vorbit  ultima oară cu Milosevic, Draskovic a început să se bâlbâie            
şi a dat mai multe răspunsuri, ceea ce m-a convins definitiv că totul e un bâlci. 

Vădit încurcat, a încercat să schimbe subiectul şi a început să tune şi să fulgere    
împotriva cenzurii militare. După difuzarea interviului său, reprezentanţii Armatei au venit 
la Studio B, intenţionând să rămână acolo, pentru a viziona toate materialele              
care urmează să mai intre pe post. Studio B este o televiziune privată şi aparţine  
Primăriei Belgradului, care era controlată de SPO. Draskovic a venit în toiul nopţii            
la televiziune şi, uzând de calitatea sa de vicepremier al Guvernului federal, a reuşit      
să-i dea afară pe militari. “Ce să caute Armata la Studio B?” a exclamat Vuk Draskovic. 
“Afară cu cenzura din redacţii! Ţara nu este a unui singur partid, Armata nu aparţine    
unui singur partid. Acesta nu este nici războiul Partidului Socialist (SPS, condus              
de Milosevic), nici războiul Partidului Stângii Iugoslave (JUL, condus de nevasta lui 
Milosevic), este războiul întregului popor.” Draskovic a adăugat că, în cel mai bun caz,       
îi poate invita pe oamenii de la cenzură la o cafenea din centrul oraşului. 



Fără să vreau, mi-a revenit în minte reacţia lui Draskovic din primele zile de război,    
după expulzarea jurnalişti lor străini, când i-a invitat  înapoi. A doua zi,                   
ministrul Informaţiilor a precizat că decizia de expulzare rămâne în vigoare şi că  
afirmaţiile lui Draskovic sunt vorbe în vânt.

Statele Unite au apreciat comentariile critice ale vicepremierului iugoslav, dar nu sunt 
convinse că ele indică apariţia unor divergenţe în sânul conducerii Guvernului iugoslav,     
a afirmat James Rubin, purtător de cuvânt al Departamentului de Stat. "În măsura în care 
comentariile lui Draskovic reflectă o recunoaştere a realităţii, care până acum a lipsit,  
totul este bine. Dar gradul în care el reprezintă conducerea de la Belgrad este                 
o chestiune încă rămasă în suspensie şi mă feresc să mă exprim în legătură cu acest 
subiect."

Singurul lucru interesant şi nou pe care l-a spus vicepremierul iugoslav a fost legat         
de profitorii de război. El a pomenit, fără a fi prea explicit, în ciuda insistenţelor 
jurnaliştilor, că, în timp ce sârbii înfruntă nenorocirile războiului, există anumite persoane 
apropiate puterii de la Belgrad, care îşi umplu buzunarele de pe urma crizei în care         
se zbate ţara. Draskovic a atras atenţia că adevăraţii profitori de pe urma războiului       
nu sunt  bişniţarii care vând câţiva litri de benzină, ţigări sau alimente pe piaţa neagră, 
despre care scriu ziarele, ci “acele mâini invizibile care extrag sume imense                   
din anumite conturi, pentru interese obscure”. 

În prima fază, conferinţa de presă nu a trezit  foarte multe reacţii la Belgrad.             
Dusan Mihajlovic, preşedintele partidului Noua Democraţie, a confirmat că Vuk Draskovic 
nu a spus nimic nou: “Este adevărat că nu putem lupta împotriva întregii lumi              
fără să întrebăm poporul dacă este de acord,” a spus el. La rândul său, Nebojsa Covic, 
preşedintele partidului Alternativa Democratică, a afirmat că multe din părerile               
lui Draskovic sunt nişte naivităţi şi reacţia lui arată că nu a fost în stare să le impună        
în şedinţele Guvernului federal. Vojislav Seselj, liderul Partidului Radical din Serbia,   
eternul rival al lui Draskovic, a replicat că nici un om serios din Serbia şi Iugoslavia         
nu va accepta vreodată prezenţa unor trupe străine în Kosovo, pentru că aceasta            
ar însemna ocuparea ţării. De asemenea, într-un comunicat oficial al Armatei iugoslave     
s-a precizat că nu a existat nici o clipă intenţia de a ocupa Studio B.

Fără să-i pese de afirmaţiile lui Vuk Draskovic, preşedintele Slobodan Milosevic a decorat 
şi a înaintat în grad astăzi, de Ziua Iugoslaviei, mai mulţi ofiţeri, printre care şi piloţii răniţi 
sau morţi în bătăliile aeriene. Generalul Spasoje Smiljanic, comandantul Aviaţiei              
şi Apărării antiaeriene, a trimis cu această ocazie un mesaj de felicitare          
preşedintelui iugoslav, în care a anunţat că unităţile sale nu au suferit pierderi importante, 
însă au obţinut  rezultate foarte bune. Condamnând atacurile asupra unor obiective civile, 
generalul Smiljanic a raportat că, în afara “avionului invizibil” F-117 A, doborât         
pentru prima dată într-un război, în cele 34 de zile, artileria antiaeriană sârbă a distrus   
34 de avioane inamice. Desigur, conform unei “tradiţii” de care noi, romanii, am scăpat, 
liderii sârbi i-au transmis telegrame de felicitare lui Slobodan Milosevic,            
preşedintele Serbiei menţionând că “Ţara întreagă este alături de tine.” Singurul şef       
de stat străin care l-a felicitat pe Milosevic de Ziua Iugoslaviei a fost Boris Elţîn.



Sergio Vieira de Mello, responsabilul pentru probleme umanitare al ONU a afirmat           
că embargoul petrolier impus de NATO împotriva Iugoslaviei va afecta în primul rând 
populaţia civilă şi nu forţele armate sârbe, relatează AFP. SUA vor decide                       
în zilele următoare interzicerea tuturor exporturilor de bunuri spre Iugoslavia,          
inclusiv a produselor petroliere, accentuând sancţiunile care se află deja în curs             
de aplicare, a anunţat  Departamentul de Stat. NATO trebuie să "poată utiliza    
ameninţarea cu forţa" pentru respectarea embargoului petrolier impus Iugoslaviei, 
inspectând petrolierele din Marea Adriatică, a afirmat comandantul suprem                     
al forţelor NATO din Europa, generalul Wesley Clark. Pe de altă parte, compania rusă 
Gazprom va continua să aprovizioneze Iugoslavia, căreia îi furnizează trei milioane         
de metri cubi de gaze naturale pe zi, a anunţat conducerea companiei, citată de AFP. 
Gazul este livrat prin conducta care traversează Ucraina şi Ungaria.

Între timp, NATO a mai distrus un pod la Kursumlija şi a bombardat, în jurul orei 17.00, 
împrejurimile Priştinei. La prânz, un atac aerian asupra localităţii Surdulica a distrus    
peste 300 de case, un spital şi sistemul de canalizare, a ucis cel puţin 16 civili, alţi 11   
fiind grav răniţi. Preveniţi de iminenţa unui atac, oamenii se refugiaseră prin adăposturi 
sau în pivniţe, iar legăturile telefonice au fost întrerupte. Patru proiectile, însă, au lovit    
un obiectiv special şi două obiective civile din centrul oraşului, alte câteva ratând ţintele    
şi provocând distrugerile anunţate de sârbi. Au mai fost atacate regiunea Sipcanik          
de lângă Podgorica şi podul peste râul Brvenica, de pe autostrada Kraljevo-Raska. 

Seara, după transmisia pentru Ştirile de la 19.30, am coborât  în barul hotelului şi,           
la puţină vreme, a sosit Ion Cristoiu. Era însoţit de Lucian Ristea, care lucra şi el             
la “Cotidianul”. Imediat  ce a ajuns, Cristoiu mi-a dat plicul cu banii de la ProTV,              
iar noi l-am chemat pe Nelu (pe care îl avertizasem că urma să sosească unul dintre       
cei mai importanţi jurnalişti români) şi l-a condus în apartamentul pe care i-l pregătise.

La jurnalul de ştiri de la Studio B, conducerea postului a protestat împotriva încercării 
Armatei iugoslave de a prelua controlul televiziunii şi a redat pe larg fragmente             
din conferinţa de presă a lui Vuk Draskovic. Slobodan Tomovic, consilier al ministrului 
Sănătăţii, a făcut  azi o declaraţie care ne-a cam pus pe gânduri. “Creşterea nivelului      
de radioactivitate din Kosovo demonstrează că agresorul a început să utilizeze proiectile  
cu uraniu neîmbogăţit.” Asta mai lipsea! S-a anunţat şi decizia Guvernului federal           
de a scumpi tarifele interne pe calea ferată, serviciile de poştă, telegraf şi telefon,    
precum şi o serie de medicamente. Sârbii au fost  înştiinţaţi că raţia de benzină               
pe luna mai va fi de numai 20 de litri pe lună, având prioritate angajaţii Telekom Serbia, 
Beopetrol şi autorităţile locale.

Autorităţile din judeţul Timiş susţin că sunt pregătite să înfrunte un nou val                   
de contrabandă cu produse petroliere la frontiera româno–iugoslavă, după ce,                
în timpul războiului din Bosnia, traficanţii au reuşit să treacă peste graniţă cantităţi 
importante de combustibil, în ciuda embargoului impus statului vecin şi a întăririi  
activităţii grănicereşti, informează corespondentul Mediafax. Constantin Ostaficiuc, 
subprefectul de Timiş a spus că, în privinţa celebrei conducte de la Solventul, prin care    
în perioada primului embargo s–au scurs sute de tone de carburant către Pancevo, 
problema este rezolvată, aceasta fiind întreruptă în mai multe locuri. 



“Vine embargoul, începe contrabanda!” titra pe prima pagină cotidianul “Evenimentul zilei”. 
Tudor Flueraş, corespondentul din Timişoara al ziarului, scria că peste 200 de maşini     
trec zilnic în Iugoslavia, prin punctul de frontieră de la Stamora-Moraviţa. “Traficanţii   
spun că în Iugoslavia se caută mai mult motorina decât benzina. Cei care au Dacii           
şi-au modificat sistemul de alimentare. Inventivitate romanească. Rezervorul Daciei       
este umplut  ochi cu motorină, iar motorul este alimentat dintr-o sticlă cu benzină,     
plasată strategic sub capota din faţă. Prin dopul găurit al sticlei iese un furtun de cauciuc 
care ajunge la carburator, transformând Dacia într-o adevărată bombă pe roţi.                
În vamă miroase a benzină ca într-o rafinărie.”

Pentru că tot nu sunase alarma aeriană, ne-am hotărât  să-i propunem lui Ion Cristoiu     
să facă o plimbare prin centrul oraşului. Era o seară foarte frumoasă şi nu era răcoare 
deloc. L-am condus pe strada Knez Mihailova, i-am arătat centrele culturale devastate      
şi i-am povestit tot  ce văzusem la Belgrad până atunci. Aveam sentimentul că suntem 
stăpânii oraşului şi ne bucuram ca nişte copii când oaspetele nostru se minuna             
cât de liniştiţi se plimbă oamenii pe străzi şi cât de curată este capitala iugoslavă. 
Observându-i reacţiile, am înţeles şi mai acut cât de important  era pentru români          
tot ceea ce făceam noi aici şi cât de mare era responsabilitatea pe care o aveam.

Am poposit  pe terasa unei cafenele de lângă biserica Patriarhiei, unde am stat  de vorbă 
aproape două ore. Îi povesteam cum este când încep bombardamentele şi îi dădeam 
sfaturi ce să facă şi ce nu, în timpul unui atac aerian. Ne simţeam foarte importanţi         
şi, totodată, începeam să ne neliniştim, pentru că nu mai suna odată alarma aeriană.    
Era “cireaşa de pe tort” şi abia aşteptam să-i vedem reacţia. Deşi pare absurd,             
dar nu mai aveam răbdare şi ne rugam să vină avioanele. Aşa că am râs cu jumătate     
de gură când Cristoiu ne-a spus, în glumă: “Voi ne ameţiţi pe noi cu poveşti            
despre bombardamente şi, când colo, staţi şi chefuiţi pe banii lui Sârbu şi ai lui 
Voiculescu!” Mă uitam la Mile, el la mine şi turbam de ciudă. Ca să ne revanşăm,             
i-am arătat sateliţii NATO. Într-adevăr, înspre Novi Sad se vedeau pe cer trei “stele”      
mai strălucitoare decât celelalte, care s-au despărţit  şi s-au deplasat, în 10 minute,        
pe nişte distanţe considerabile pe bolta cerească. 

Într-un final, ne-am întors bosumflaţi la hotel şi Ion Cristoiu s-a dus în cameră,              
să mai scrie ceva. Noi am mai rămas în barul hotelului, bombănind supăraţi că,        
tocmai în noaptea asta, atacurile NATO au ocolit  Belgradul. Când să mergem şi noi          
la culcare, la 1.10, au sunat, în sfârşit, sirenele alarmei aeriene. L-am sunat în cameră     
şi am convenit că, dacă observăm ceva de pe acoperiş, să-l chemam imediat.

Noaptea a fost  destul de liniştită la Belgrad, deşi, la 5 minute de la anunţarea alarmei, 
antiaeriana iugoslavă a respins cu greu un atac. Am auzit o explozie dinspre zona 
aeroportului Batajnica şi alte 7 proiectile au lovit cazarma unei unităţi de elită               
din cartierul Topcidar. Se pare că norii de pe cerul Iugoslaviei au împiedicat           
avioanele NATO să-şi îndeplinească misiunile, deoarece au mai fost semnalate atacuri  
doar la Pozega şi Cacak. La Belgrad, alarma a încetat la 6.31.



Scriitorul rus Aleksandr Soljeniţîn a afirmat că nu trebuie avută "iluzia că scopul NATO  
este de a-i apăra pe etnicii albanezi din Kosovo", informează ITAR-TASS. "Dacă ceea ce     
îi îngrijorează cu adevărat este protecţia oprimaţilor, atunci ar fi putut, în ultimii          
40-50 de ani, să îi protejeze pe kurzi... Nu au făcut-o, pentru că Turcia este aliata lor. 
NATO ne-a făcut să păşim într-o nouă epocă, la fel cum s-a întâmplat şi când Hitler          
a părăsit Societatea Naţiunilor, în 1935. În noua eră care a început, cel mai puternic 
dictează."

28 aprilie 1999

Am avut de lucru până peste cap, împărţindu-mă între bombe şi politică. Atacurile NATO 
au început încă de dimineaţă. La 9.43, a fost bombardat oraşul Paracin. La 10.30,          
au fost atacate din nou instalaţiile Jugopetrol de lângă Pozega. La 10.40, au fost auzite 
explozii puternice la Vranjacka Banja şi Trstenik. Nu mai vorbim că, între 10.00 şi 12.17, 
Priştina a stat sub bombe. Au fost lovite cartierul Grmija, satele Batuse şi Gornije Dobrivo 
şi, din cauza avariilor, au apărut mari probleme la alimentarea cu energie electrică.     
După ora 13.00, timp de 30 de minute, avioanele NATO au atacat capitala Muntenegrului, 
Podgorica, bombardând aeroportul militar, iar antiaeriana din porturile Bar şi Sutomore     
a deschis foc de baraj în calea aeronavelor inamice. Între 13.25 şi 16.00, atât la Belgrad, 
cât şi la Novi Sad, a fost alarmă aeriană. La noi a fost linişte, dar la Novi Sad au fost 
bombardate rafinăria şi coastele muntelui Fruska Gora, unde a fost atins releul              
de televiziune. Chiar în momentul atacului, în centrul oraşului avea loc tradiţionalul concert 
“NATO ucide Europa”, însă oamenii nu s-au speriat.

Camera Reprezentanţilor a Statelor Unite a respins astăzi, în cvasi-unanimitate, 
propunerea de a declara război împotriva Iugoslaviei, informează AFP. Un democrat          
şi un republican au votat pentru război, în timp ce 427 de membri au votat împotrivă. 
Congresul american nu declarat război decât  de cinci ori în istoria ţării, ultima oară     
acum 58 de ani, în al Doilea Război Mondial.

                                    
                                            Vuk Draskovic, liderul SPO

Aşa cum ne aşteptam cu toţii, Vuk Draskovic a fost  demis din funcţia de vicepremier, 
pentru că a “afectat reputaţia Guvernului federal”. Reprezentanţii Executivului au declarat 
că liderul SPO a vorbit în nume propriu şi că nu vor fi niciodată de acord cu prezenţa    
unor trupe de menţinere a păcii în Kosovo, decât dacă acestea vor fi formate din civili 
neînarmaţi, provenind din alte ţări decât cele membre NATO. Reacţia autorităţilor          
de la Belgrad a infirmat declaraţiile lui Draskovic, care repetase într-un interviu pentru BBC 
că Slobodan Milosevic este de aceeaşi părere cu el şi că face eforturi pentru soluţionarea 
rapidă a crizei. 



Ştirea demiterii lui Vuk Draskovic a fost  imediat preluată de toate agenţiile de presă         
şi posturile de televiziune, iar reacţiile liderilor şi analiştilor occidentali au fost la fel        
de rapide: declaraţiile preşedintelui SPO din ultima vreme şi demiterea sa arată          
grave disensiuni în sânul puterii de la Belgrad. Nu au trecut nici două ore şi toate aceste 
speculaţii au fost infirmate chiar de Vuk Draskovic.

Demiterea vicepremierului iugoslav Vuk Draskovici constituie "primul semn vizibil             
al unei fracturi" la vârful puterii de la Belgrad, a afirmat un oficial NATO, citat de AFP    
sub acoperirea anonimatului. “Această demitere reprezintă preţul care se plăteşte           
la Belgrad pentru spunerea adevărului. Regimul nu tolerează dizidenţa."

“Cei care cred că eu sunt omul care să colaboreze cu agresorii ţării mele se înşeală 
amarnic,” a declarat Draskovic, într-o conferinţă de presă organizată la sediul SPO.      
“Cine îmi atacă ţara mă atacă şi pe mine. Eu şi partidul meu am servit întotdeauna 
interesele naţionale şi o vom face în continuare. Suntem alături de poporul sârb în lupta 
împotriva agresorilor. Toţi sârbii sunt gata să moară pentru Kosovo.”

Vuk Draskovic a pretins că nu ştie de ce a fost demis, deoarece premierul Momir Bulatovic 
i-a spus doar că nu mai este compatibil cu funcţia de vice-prim-ministru. El a recunoscut 
că a greşit exprimându-şi opiniile personale ca opinii ale Guvernului federal.              
“Încă de la începutul agresiunii NATO împotriva Iugoslaviei, am crezut tot timpul            
că vorbesc în numele Guvernului federal, că exprim părerile acestuia,” a pretins        
liderul SPO, accentuând că acuzaţiile sale la adresa profitorilor de război nu se refereau,  
în nici un caz, la preşedintele Slobodan Milosevic. 

După care a ţinut să risipească orice speculaţie: “Nu doresc ca demiterea mea să fie 
interpretată ca o ruptură în sânul Puterii. Voi susţine în continuare Guvernul federal.”       
Şi pentru ca poziţia sa să fie cât mai clară, în final, Draskovic a lăsat scriitorul din el        
să vorbească: “În fiecare noapte, visez că am aripi şi mă ridic deasupra avioanelor      
care îmi bombardează ţara, pe care le nimicesc dintr-o lovitură!”

                     
                                Rafinăria de la Novi Sad în flăcări



După demiterea liderului, şi ceilalţi trei miniştri ai SPO au demisionat  din Guvernul federal. 
Milan Komnenic (ministrul Informaţiilor), Slobodan Nenadovic (ministrul Comerţului 
interior) şi Milan Bozic (ministru fără portofoliu) intraseră în Executiv odată cu Draskovic, 
în 18 ianuarie 1999. Înainte de a-şi da demisia, Komnenic a declarat că autorităţile        
de la Belgrad au emis o circulară, conform căreia nici o televiziune nu mai avea voie       
să difuzeze declaraţiile lui Vuk Draskovic.

Parlamentul bulgar a amânat cu o săptămână votul în legătură cu deschiderea      
spaţiului aerian pentru aviaţia Alianţei Nord-Atlantice, informează AFP. Consultările         
cu NATO continuă, pe tema modalităţilor tehnice de survolare a Bulgariei, Sofia încercând 
să obţină maximum de garanţii de securitate pentru aviaţia civilă.

Deşi l-au demis pe Draskovic, autorităţile de la Belgrad au început să lanseze semnale    
că sunt dispuse la realizarea unui compromis. Într-un comunicat difuzat astăzi,       
Partidul Socialist din Serbia (SPS, condus de Milosevic) s-a declarat favorabil desfăşurării 
unei misiuni a Naţiunilor Unite în Kosovo. “O asemenea misiune nu poate fi concepută 
decât în acord cu Iugoslavia, alcătuirea şi mandatul ei trebuie să fie aprobate                
de guvernul nostru, cu o implicare adecvată a Rusiei.” De asemenea, într-un interviu 
acordat  pentru “New York Times”, ministrul Goran Matic a declarat  că interesul naţional 
este stoparea bombardamentelor. “Nu vom abandona Kosovo şi nu vom autoriza trupe 
armate străine în provincie. Nimeni nu poate semna un acord care să ducă                      
la secesiunea teritoriului.” Practic, dacă ar fi vorba de o fisură în sânul puterii                 
de la Belgrad, aici poate fi găsită explicaţia ei: Slobodan Milosevic a ţinut să se asigure    
că nici Draskovic, nici vreun alt  lider sârb nu îşi va putea aroga vreun merit                     
în obţinerea păcii. Iar Draskovic începuse să-şi ia nasul la purtare.

Secretarul general al Naţiunilor Unite Kofi Annan şi ministrul german al Afacerilor Externe 
Joschka Fischer au declarat la Berlin că preşedintele iugoslav Slobodan Milosevic rămâne 
pentru moment un interlocutor obligatoriu pentru a se ajunge la o reglementare              
a conflictului, relatează AFP. "Pentru moment, comunitatea internaţională va trebui          
să discute cu cei care sunt  la putere la Belgrad, dacă există ceva de discutat," a afirmat 
Fischer. "Lucrăm la o soluţie politică şi nu putem, în acest context, să-i alegem pe cei      
cu care să vorbim."

Rămânând pe tărâm politic, trebuie să amintesc că Ibrahim Rugova a revenit în prim-plan. 
Milan Milutinovic, preşedintele Serbiei s-a dus azi la Priştina şi s-a întâlnit  cu el,     
semnând încă un comunicat comun, în care se vorbea de aceleaşi intenţii lăudabile        
de a finaliza politic criza din Kosovo. Întâlnirea nu a fost întâmplătoare, deoarece       
liderii occidentali tocmai îl invitaseră pe Rugova la o reuniune internaţională la Paris. 
Milutinovic a fost însoţit la Priştina de vicepremierul iugoslav Nikola Sainovic                   
şi de vicepremierul sârb Ratko Markovic şi a stat de vorba cu Rugova timp de o oră,         
la sediul guvernatorului sârb al provinciei. “Vom încerca să creăm organe şi instituţii       
ale provinciei Kosovo, care să fie aceleaşi pentru toate comunităţile naţionale                 
şi pentru toţi cetăţenii,” a precizat Rugova.



Preşedintele Boris Elţîn a declarat că, deocamdată, este exclusă intreprinderea de măsuri 
concrete în direcţia aderării Iugoslaviei la Uniunea dintre Rusia şi Belarus, informează AFP. 
“Voi aborda cu preşedintele Lukaşenko şi problema Iugoslaviei, dar, pentru moment,      
nu vom face paşi concreţi în privinţa eventualei sale aderări la uniunea noastră. Trebuie    
să păstrăm aceasta ca pe o opţiune de rezervă." Majoritatea ruşilor (55%) se opune      
unei uniuni între Rusia, Belarus şi Iugoslavia, 68% temându-se ca ţara lor să nu fie atrasă 
în conflictul iugoslav, se arată într-un sondaj al Institutului pentru Opinia Publică.         
80% dintre ruşi sunt  de părere că, dacă Rusia ar acorda un ajutor militar Iugoslaviei 
împotriva NATO, atunci s-ar declanşa un al treilea război mondial.

I-am recomandat lui Ion Cristoiu să meargă la Centrul militar de presă, să se acrediteze, 
chiar dacă era invitatul oficial al Ministerului iugoslav de Externe. Ceea ce era adevărat, 
deoarece ministrul Zivadin Jovanovic acceptase să-i acorde un interviu în exclusivitate      
şi chiar trimisese o maşină şi un consilier care l-au aşteptat în vamă. Cristoiu m-a ascultat 
şi s-a dus, la fel ca orice ziarist, şi s-a acreditat. Bineînţeles că formalităţile au durat  
foarte puţin, însă a fost foarte încântat că a primit  legitimaţia pe care scria “acreditare     
de război”.

                        
                    Zonă rezidenţială bombardată de NATO la Surdulica

Am urmărit cu atenţie modul în care oficialii NATO au reacţionat  la bombardarea      
oraşului Surdulica, în care au murit  16 oameni nevinovaţi. Mai ales că sârbii au accentuat 
fiecare nuanţă a acestor declaraţii, care aveau să devină un clişeu. În prima fază,          
un oficial NATO a dezminţit, sub acoperirea anonimatului, acuzaţiile sârbilor. Două ore   
mai târziu, un comunicat dat publicităţii la Bruxelles afirma că “un avion al NATO             
a efectuat cu succes un atac împotriva unei cazarme din Surdulica şi nu se poate    
exclude complet posibilitatea că ar fi lovit civili sau proprietăţi civile.” Astăzi, Jamie Shea                
a confirmat că “în timpul acestui atac, o armă de precizie nu a fost  îndreptată           
asupra ţintei indicate şi a produs un impact la 200-300 de metri distanţă de clădirile 
cazarmei, într-o mică zonă rezidenţială”. Ceva mai târziu, ministrul Apărării George 
Robertson a exprimat regretele guvernului britanic pentru eventualele victime provocate                 
de bombardarea unei zone rezidenţiale din Surdulica. În fine, spre seară,           
Pentagonul a anunţat că o bombă de o tonă, lansată de un avion de vânătoare F-15,        
a deviat de la traiectorie şi a lovit cartierul rezidenţial din Surdulica. “Bomba, ghidată        
prin laser, trebuia să lovească o cazarmă, dar a deviat de la traiectorie, aparent din cauza 
fumului care interfera cu raza laser,” a justificat purtătorul de cuvânt al Pentagonului. 



“De-a lungul conflictului, liderii politici s-au temut că vor pierde sprijinul opiniei publice    
din ţările lor,” scria Vincent Jauvert într-o analiză publicată în “Le Nouvel Observateur”. 
După câteva săptămâni, NATO şi-a definit  strategia de comunicare, care fusese         
foarte fragilă la început. “În primele zile, nu eram în stare să punem la dispoziţia presei 
informaţii militare exacte. Am fost nevoiţi să le inventăm. A fost teribil,” a declarat          
un oficial al NATO. Apoi, maşinăria a început să funcţioneze. Fiecare din ţările Alianţei 
primea un raport confidenţial de la Bruxelles, cu principalele puncte ale propagandei. 
“Aveam o tactică simplă de a trata erorile bombardamentelor,” a explicat un general NATO. 
“Aproape întotdeauna cunoşteam cauzele şi consecinţele exacte ale acestor greşeli. Dar, 
pentru a linişti opinia publică, întâi negam, apoi spuneam că am demarat  o anchetă, 
plecând de la mai multe ipoteze. Dezvăluiam adevărul abia după câteva zile,              
când nu mai interesa pe nimeni. Trebuie să ştii cum să manipulezi opinia publică.”

Ion Cristoiu a lipsit toată ziua, pentru că s-a dus să-l intervieveze pe ministrul de Externe 
Zivadin Jovanovic. A fost impresionat  de eleganţa cu care privea atitudinea României    
faţă de conflictul iugoslav. Interviul avea să fie publicat în “Cotidianul” de luni, 3 mai 1999.                    
“Noi rămânem vecini pe veşnicie,” a spus Jovanovic. “America şi NATO nu au venit în zonă 
ca să ajute pe cineva. Au venit pentru a-şi realiza interesele lor egoiste şi, desigur,     
aceste interese nu sunt identice cu cele ale popoarelor şi ţărilor din această zonă.    
Multora o să le fie ruşine mai târziu pentru ceea ce fac acum.” Şeful diplomaţiei iugoslave 
i-a explicat ziaristului român că ţara noastră a încălcat tratatul cu Iugoslavia                    
şi a atras atenţia: “Nimeni nu trebuie să accepte filosofia agresorului, care dărâmă         
şi, după aceea, doreşte să reconstruiască ceea ce a dărâmat. Nimeni din afară               
nu o să hotărască cine o să contribuie la reconstrucţia Iugoslaviei. O să ţinem cont        
de cine o să aibă dreptul moral de a contribui.”

Sârbii care refuză să participe la război şi doresc să ajungă într-o zonă sigură aleg          
ca soluţie România, considerând că este unica ţară din zona balcanică în care 
resentimentele faţă de ei nu se manifestă cu acuitate, informează agenţia Mediafax.       
Ei ştiu că, atunci când se vor întoarce acasă, cei care au asimilat  regimul lui Milosevic     
cu poporul sârb îi vor considera trădători. Refugiaţii sârbi se consideră însă patrioţi,   
pentru că - spun ei - acest război nu este al poporului, ci al lui Slobodan Milosevic.    
Despre iugoslavi, timişorenii spun că "viaţa acestora este ca o loterie". Dacă rămân         
în ţara lor, oamenii pot pierde totul în timpul raidurilor NATO sau chiar pot muri.         
Dacă pleacă, ei riscă să-şi piardă toate bunurile agonisite, dar măcar scapă cu viaţă.    
Până în prezent, oficial sunt înregistraţi 180 de refugiaţi, dar mulţi sârbi preferă              
să nu figureze în evidenţele Poliţiei, pentru a nu suporta eventualele repercusiuni            
în momentul întoarcerii în ţară.

În seara aceasta, NATO ne-a dat, în sfârşit, satisfacţie. Alarma aeriană a sunat la 20.23    
şi a urmat cea mai grea noapte din ultimele săptămâni. Am avut, în sfârşit, ocazia          
să-i arătăm lui Ion Cristoiu ce înseamnă o noapte de bombardamente. Noroc că am avut 
răgazul de a-mi face transmisia pentru Ştirile de la 23.30. Lucian Mîndruţă, fascinat,        
ca întotdeauna, de politică, a ţinut neapărat să discutăm în direct despre demiterea        
lui Draskovic. Mi-a fost foarte greu să-i explic atitudinea de astăzi a liderului SPO             
şi am simţit  că l-am dezamăgit. Se aştepta la portretul unui Draskovic care să scoată 
lumea în stradă pentru a-l detrona pe Slobodan Milosevic.



                    
                               Noapte de bombardamente la Belgrad

Belgradul a fost ţinta a trei raiduri aeriene. Primul a început la jumătate de oră           
după miezul nopţii. Eram cu toţii pe acoperiş şi am privit cum “se aprinde” cerul            
de la tirurile antiaerienei. Sârbii au ripostat extrem de puternic. La un moment dat,    
ţeseau pânze de foc, simultan, în jurul unei jumătăţi de oraş. Eram foarte tensionaţi       
şi, în timp ce-mi notam observaţii în carneţel, trebuia să răspund şi întrebărilor    
oaspetelui nostru. Era o adevărată nebunie.

Dinspre nord, am văzut cum spre podul peste Dunăre dintre Belgrad şi Pancevo             
se îndreptau două rachete. Am înlemnit, aşteptând explozia, şi i-am explicat lui Cristoiu, 
care era nedumerit, că am început să iubim din tot sufletul acest pod, pentru că simboliza 
legătura noastră cu ţara şi îi ţinusem pumnii în atâtea nopţi. Spre uşurarea noastră, 
ambele rachete au fost pulverizate deasupra Dunării de antiaeriană. Spectacolul ne-a lăsat 
pe toţi cu gura căscată. Rachetele se îndreptau, parcă filmate cu încetinitorul, spre pod. 
Tunurile mici ale antiaerienei trăgeau în toate direcţiile. Aşteptam încordaţi momentul      
în care flacăra din coada rachetelor s-ar fi stins, ceea ce însemna că, în câteva secunde,  
îşi vor lovi ţinta. Şi, deodată, din tufişurile de pe malul Dunării, s-a ridicat, la fel de încet, 
două rachete SAM. În momentul impactului, cerul s-a acoperit de o ploaie de scântei,      
ca artificiile din noaptea Anului Nou. 

“Ce-i aia? Ce-i aia?” ne-a întrebat Cristoiu. Am îngheţat. O steluţă portocalie parcă 
îngheţase pe cer, însă creştea, uşor, tot mai mult. “Am belit-o!” a strigat  Mile.         
“Ţineţi-vă de ceva, că asta vine spre noi!” O rachetă se îndrepta către zona hotelului. 
Imediat, ne-am agăţat de gurile de aerisire şi de ţeava antenei comune. Priveam           
cu ochii holbaţi, fără să respirăm, cum blestemata de steluţă creştea tot mai mare.    
Când simţeam că ne plesnesc tâmplele de încordare, o rachetă SAM s-a desprins de la sol 
şi, încurajată de îndemnurile noastre scrâşnite printre dinţi, a nimicit  racheta ucigaşă. 
Uralele noastre de bucurie s-au împletit  cu cele ale sârbilor care stăteau                        
pe celelalte acoperişuri şi aplaudau. 



“Extraordinar!” a exclamat Cristoiu. Câteva clipe mai târziu, era singurul dintre noi           
care mai stătea în picioare. O serie de 5 sau 6 bubuituri foarte apropiate ne-a făcut        
să ne ghemuim instantaneu. Două dâre de fum se ridicau spre cer dinspre cazarma       
din Topcidar. L-am sfătuit pe Ion Cristoiu să nu stea prea mult pe gânduri când aude 
“Bum!”, pentru că schijele nu ştiu că suntem jurnalişti români. 

Ca şi când nebunia de aici nu era de ajuns, la un moment dat, pe George Roncea            
l-au sunat din România, de la Radio XXI, şi i-au cerut să povestească, în direct,              
ce se întâmpla la Belgrad. Cred că a fost una din cele mai bune corespondenţe              
pe care le-am auzit vreodată. Nici nu putea fi altfel. Tensiunea momentelor prin care      
am trecut îşi pusese amprenta peste cuvintele lui şi, oricum, nimeni nu ar fi reuşit           
să relateze ceea ce vedea în ritmul în care se întâmpla totul. A ieşit ceva extraordinar.      
O transmisie, pe alocuri incoerentă, presărată cu înjuraturi (ale lui şi ale noastre)            
şi întreruptă de bubuiturile bombelor. A doua zi, cei de la Radio XXI l-au sunat din nou     
pe George, să-i spună că unii dintre bucureştenii care l-au ascultat  au telefonat la redacţie 
şi au întrebat ce se întâmplă. Pur şi simplu, nu le venea să creadă că este adevărat        
ce auzeau.

Al doilea raid asupra Belgradului a început la ora 3.00 şi a durat  15 minute. Am auzit        
6 explozii. Venind dinspre nord, avioanele NATO au reuşit să treacă de antiaeriană           
şi au lovit antena de televiziune din suburbia Krujaka şi podul peste râul Sava                 
de la Ostruznica, la 20 de km sud de Belgrad. Podul a fost rupt în două şi s-a prăbuşit      
în apele râului. Ultimul atac a avut loc la ora 4.35, când avioanele au lovit o singură dată 
capitala iugoslavă.

UNHCR s-a declarat îngrijorat din cauza mărturiilor refugiaţilor, care vorbesc despre        
un posibil masacru de mari proporţii comis în Kosovo de forţele sârbe, relatează AFP.    
Între 100 şi 200 de persoane ar fi fost ucise de sârbi în regiunea Djakovica,             
potrivit mărturiilor culese de la 2.476 de refugiaţi. Ei spun că forţele sârbe - poliţişti, 
soldaţi şi paramilitari - ar fi intervenit marţi dimineaţă, în jurul orei 6.00, în satele          
din regiunea Djakovica. "Ne-au spus să plecăm imediat, pentru că altfel vom arde           
în propriile noastre case", a povestit  o refugiată. S-a format astfel o coloană de circa       
60 de tractoare, care a fost blocată imediat. Forţele sârbe i-au obligat  pe toţi bărbaţii       
şi adolescenţii în vârstă de peste 15 ani să coboare. Toţi refugiaţii au declarat  că au văzut 
grămezi de cadavre în mai multe sate, în special la Meja şi Oriza.

Notiţele mele de atunci explică de ce noaptea aceasta a fost atât de grea în toată ţara.    
La 20.40, un proiectil a fost tras tot asupra localităţii Surdulica. La 23.00, câteva zeci      
de case au fost distruse de bombardamente la Prizren, 2 copii şi 2 adulţi fiind ucişi.         
La 23.05, incendii puternice au izbucnit la Novi Pazar, după ce se auziseră trei explozii.       
La 0.14, au început raidul asupra capitalei Muntenegrului, Podgorica. Aici au căzut       
peste 40 de proiectile, din care jumătate erau bombe cu fragmentaţie. Atacul a vizat,      
în special, aeroportul Golubovac, însă au fost distruse mai multe case şi automobile,        
o femeie de 61 de ani a fost ucisă şi alte trei persoane rănite. La 1.00, NATO a bombardat 
din nou rafinăria din Novi Sad şi releul de pe Fruska Gora. 



                            
           Podurile de la Ostruznica, distruse de bombardamentele NATO

La 1.05, au fost din nou lovite instalaţiile companiei Jugopetrol de la Pozega. La 1.27,        
o explozie puternică s-a auzit  în centrul oraşului Pozarevac (oraşul natal al lui Milosevic), 
pentru prima oară bombardat în acest război. A fost lovită cazarma “Veljka Dugosevic”, 
situată lângă gară, chiar când din staţie pleca un tren de călători. La 1.50, viaductul        
de pe autostrada Leskovac-Vranje a fost distrus, prăbuşindu-se peste calea ferată          
ce uneşte Nis-ul cu oraşul Salonic. Viaductul fusese ratat  de piloţii NATO care loviseră,      
în 12 aprilie, trenul de călători pe podul din clisura Grdelica. La 3.00, instalaţiile Jugopetrol 
de lângă Smederevo au fost incendiate de bombe. În total, aviaţia NATO a distrus           
în această noapte opt poduri şi a avariat grav încă unul. În afară de cele amintite deja,        
la Ostruznica, a fost  distrus şi podul rutier peste Sava; în sud, podul de pe şoseaua 
Kraljevo-Raska; la Prokuplje – două poduri; la Kursumlija – alte două, iar podul de la 
Beska a fost nimerit din nou. La 6.17, când s-a ridicat alarma, am răsuflat  uşuraţi.       
Chiar dacă l-am impresionat definitiv pe Ion Cristoiu, nu ne-am mai dori aşa o noapte.

29 aprilie 1999

Astăzi, ne-am despărţit de Ion Cristoiu şi de Lucian Ristea. Se întorceau în ţară,          
deşi parcă ar fi vrut să mai stea o zi. Până la urmă, au plecat. Am convenit cu Cristoiu    
să ne mai sunam, să-i povestesc ce se mai întâmplă la Belgrad, iar el să-mi spună          
ce e nou în ţară. Ne-am despărţit cu regret  şi, cel puţin eu, voi păstra întotdeauna          
în minte imaginea lui Ion Cristoiu, acel coleg cu care am înfruntat o noapte de coşmar     
la Belgrad. Singurul jurnalist român important care a avut curajul să se convingă            
cu ochii lui de adevărul despre războiul din Iugoslavia.

Noi am luat-o de la capăt. La 10.00, vuiet de avioane şi explozii puternice la Podgorica.    
La 12.20, alarmă aeriană la Cacak, Kraljevo, Kragujevac şi Nis. Câteva minute mai târziu, 
cel de-al doilea pod peste Ibru de la Biljanovac, cel vechi, a fost distrus. Între 15.53        
şi 17.00, alarmă aeriană la Belgrad. Din fericire, fără bombe. Deşi nu am auzit     
bubuiturile vreunei bătălii aeriene, Studio B a anunţat că, în jurul orei 16.00,      
antiaeriana sârbă ar fi doborât două avioane ale NATO, în zona oraşului Pancevo.      
Poate era gălăgie în oraş…



Grecii nu se dezmint. Ne-am distrat  copios aflând peripeţiile prin care au trecut    
convoaiele NATO care încercau să ajungă în Macedonia. La Salonic, militanţii        
împotriva războiului au furat panourile care indicau drumul spre frontieră.                    
Din aceasta cauză, o parte a convoiului NATO, format din 101 de jeep-uri şi camioane   
care ajunsesera în portul Salonic, s-a rătăcit în vechea piaţă a oraşului. Alte 31 de vehicule 
din acest  convoi, care trebuiau transportate cu trenul către Skopje, au fost blocate pe şine 
de sindicaliştii feroviari, în semn de protest faţă de atacurile împotriva Iugoslaviei. 

Ministrul de Externe Andrei Pleşu a anunţat că Guvernul a fost de acord cu solicitarea UE 
privind instituirea embargoului petrolier împotriva  Iugoslaviei. El a prezentat  Guvernului 
poziţia comună a Uniunii Europene în legătură cu impunerea embargoului, iar Executivul 
va adopta măsurile necesare.

                               
                 Casă de la perfieria Sofiei, lovită de o rachetă NATO

Un mare scandal, intens mediatizat  la Belgrad a izbucnit în Bulgaria, după ce                  
la miezul nopţii trecute, un proiectil a distrus o casă cu 3 etaje de la periferia Sofiei.       
Din fericire, deşi panica a fost foarte mare, nu au existat victime. Expertiza balistică         
a confirmat că a fost vorba de o rachetă anti-radar, de tip HARM, aflată în dotarea NATO. 
Generalul Kalcio Tanev, adjunct al şefului Statului Major al Aviaţiei bulgare, a declarat că, 
cu 20 de minute înainte de explozie, un avion al NATO a intrat în spaţiul aerian               
al Bulgariei, racheta fiind lansată de acest aparat. Guvernul bulgar a cerut explicaţii 
cartierului general al NATO în legătură cu incidentul. “Un avion a fost  reperat                 
de antiaeriana iugoslavă şi a lansat o rachetă, într-o situaţie de legitimă apărare,”            
a explicat Jamie Shea. “Racheta şi-a ratat ţinta şi a aterizat, involuntar, în Bulgaria.” 

"Acţionând contra apărării anti-aeriene sârbe care, cu bună ştiinţă, şi-a întrerupt       
emisia radar, avionul NATO a interceptat semnalul radar puternic al aeroportului bulgar  
din Sofia", a apreciat Paul Beaver, analist al revistei militare britanice Jane’s Defence. 

Fără să înţeleagă elementele “Noii Ordini Mondiale” promovată de marile puteri             
(în special de SUA), politicieni din diferite ţări continuă să se înghesuie cu iniţiative 
personale pentru rezolvarea conflictului din Iugoslavia. Ministrul de Externe al Slovaciei, 
Eduard Kukan, a anunţat că acceptă rolul de emisar al Naţiunilor Unite în Balcani,          
pe care i l-a propus Kofi Annan. Secretarul general al ONU a declarat că va alege,      
pentru un rol similar, între fostul premier suedez Carl Bildt, fostul cancelar austriac     
Franz Vranitzky şi ministrul elveţian de Externe Flavio Cotti. La fel de bine intenţionat      
în naivitatea sa, preşedintele PD Petre Roman a solicitat  social-democraţilor europeni      
să susţină, în faţa comunităţii internaţionale, organizarea la Timişoara a unei întâlniri     
cu liderii Opoziţiei din Iugoslavia, pentru soluţionarea politică a conflictului. 



"Sper că ruşii nu vor încălca embargoul petrolier impus Iugoslaviei, pentru că există 
consecinţe politice şi economice, atunci când vrei să sfidezi în mod făţiş hotărârea UE      
şi a NATO," a declarat William Cohen, secretarul american al Apărării, relatează AFP. 
"Rusia acţionează în conformitate cu propriile sale decizii şi nu este recomandabil     
pentru nimeni să se angajeze într-o politică de ameninţări, pentru că acestea                
au puţine şanse să influenţeze poziţia noastră, bazată pe Carta ONU", a replicat    
ministrul rus de Externe Igor Ivanov. “Deciziile luate de NATO privesc numai ţările         
care fac parte din această alianţă."

Am aflat detalii despre atacul de azi dimineaţă asupra Podgoricei. La 10.05,                     
o rachetă NATO a lovit în plin unul din poligoanele Armatei iugoslave de la Radovic,         
la 10 km nord de capitala Muntenegrului. Posturile de radio au avertizat  populaţia           
să rămână în adăposturi, pentru că s-ar putea repeta situaţia din noaptea trecută,      
când în zonă au fost lansate bombe cu fragmentaţie. În acel atac, NATO a vizat avioanele, 
stocurile de carburant, hangarele şi radarele de pe aeroportul Golubovac,                   
unde sateliţii Alianţei depistaseră că sârbii şi-au regrupat o parte din avioanele militare.

Între 14.00 şi 15.00, aviaţia NATO a distrus parţial complexul metalurgic “Feronikel”        
de la Glogovac, de la 30 de km vest de Priştina. Intreprinderea era unul din “pilonii” 
economiei din Kosovo şi avea peste 3.000 de angajaţi. Sârbii au anunţat  că au fost 
complet  distruse clădirea administrativă, unele ateliere şi dependinţele acestora,       
întreg complexul fiind învăluit de un nor gros de fum.

O nouă tabără, cu o capacitate de 20.000 de persoane, a fost deschisã azi în Macedonia, 
pentru a decongestiona aglomerarea provocată de continuarea afluxului de refugiaţi,        
a anunţat UNHCR, citată de AFP. Autorităţile macedonene au autorizat în cele din urmă     
ca organizaţiile neguvernamentale să realizeze lucrările sanitare la tabăra de la Cegrane, 
din apropiere de Tetovo, localitate din nordul ţării.

                     
                          Coloană de refugiaţi albanezi trec frontiera în Albania



Alarma aeriană a sunat la 20.52. Eram în barul hotelului şi George Roncea ne-a spus      
că Sorin Roşca-Stănescu refuză să-i mai publice corespondenţele din Belgrad,          
pentru că erau mult prea partizane. Cam avea dreptate, George era mult prea impresionat 
de drama sârbilor pentru a fi obiectiv. Acum, ar fi vrut să rămână cu noi, în Iugoslavia,  
dar Roşca-Stănescu i-a atras atenţia că nu îi mai finanţează şederea şi n-are decât        
să-şi caute alt ziar ca să-i publice corespondenţele. I-am spus că singurul care ar putea 
să-i accepte stilul ar fi Ion Cristoiu, însă l-am avertizat că auzisem zvonuri că acesta        
ar urma să fie îndepărtat de la conducerea “Cotidianului”. George s-a hotărât să rişte      
şi ne-a spus că mâine îl va suna pe Ion Cristoiu, să-i propună o colaborare. 

Îl cunoşteam pe George Roncea din ianuarie 1990, când timişorenii încercau să descopere 
ce-au facut “miticii” la Revoluţie şi invers. Viaţa ne-a intersectat  destinele de multe ori, 
când prin mişcarea studenţească din '90 şi '91, când prin Moldova şi Transnistria,       
când prin munţii Maramureşului înfiinţând Mişcarea pentru România, când prin Slovenia 
secesionistă, când despărţindu-ne de Marian Munteanu datorită ciudatei întorsături           
a destinului acestuia, când prin redacţiile unor ziare. Nici acum, după 20 de ani,                   
nu s-a schimbat aproape deloc. Un personaj fascinant şi un prieten formidabil.           
Între timp, l-am întalnit  la celalalt  capăt al lumii, în 1991 la New York, şi pe fratele său 
Victor şi ne-am împrietenit  încă înainte de a se intoarce în România, dar şi pe sora lor, 
Vera, singura cuminte din familie (?). Nu îmi mai amintesc cum ajunsese George Roncea   
la Belgrad în aprilie 1999, dar sunt sigur că printr-o întâmplare fabuloasă, ca de obicei,    
pe care o va povesti el într-o carte.

NATO caută specialişti în domeniul comunicaţiilor, pentru revizuirea şi îmbunătăţirea 
prezentării de informaţii despre operaţiunile sale în Iugoslavia, se spune în ediţia de joi    
a revistei germane "Stern". Javier Solana a lansat un apel ţărilor membre,      
îndemnându-le să recruteze funcţionari cu experienţă în domeniul relaţiilor publice       
sau jurnalism, pentru a lucra în departamentul de comunicare al NATO la Bruxelles.  
Solana doreşte să modifice în profunzime politica de comunicare a Alianţei, care este 
marcată de discordanţe şi rateuri, mai ales după "dezastrul" comunicaţional în legătură   
cu bombardarea, pe 14 aprilie, a unui convoi de civili.

O rachetă antitanc a fost lansată în această seară în direcţia unui vehicul blindat al NATO, 
pe care însă nu l-a nimerit, a anunţat  purtătorul de cuvânt  al contingentului francez       
din Macedonia, lt.col. Charles de Kersabiek, informează AFP. Racheta a trecut mult 
deasupra blindatului, în care se afla o patrulă franceză. Incidentul s-a produs la ora 22.40, 
la 10 kilometri nord de Kumanovo. 

Primul atac asupra Belgradului a început la 22.30. Avioanele NATO au trecut  de barajul 
antiaerienei şi au bombardat muntele Avala, de la marginea de sud-vest a oraşului.         
O explozie puternică ne-a zguduit  şi am putut vedea incendiul de acolo. Proiectilele        
au lovit o antenă de transmisie a programelor televiziunii Studio B, după care au distrus 
turnul de televiziune al RTS. Turnul – unul din simbolurile Belgradului – era o construcţie 
de beton de 120 de metri înălţime, care se continua cu o antenă de 200 de metri.      
Până în zori, programele RTS nu au mai putut fi recepţionate în toată Iugoslavia,           
iar Studio B se mai vedea doar prin cablu.



Atacul cel mare a venit, însă, la 2.20. Tocmai hotărâsem să renunţăm să mai stăm         
pe acoperişul hotelului, pentru că aveam impresia că raidurile au încetat. Când am intrat 
pe uşa camerei, am auzit  afară vuietul năpraznic al unor avioane în picaj, urmat de câteva 
explozii îngrozitoare. Într-un minut am fost pe acoperiş şi am văzut doar fumul   
ridicându-se dinspre centrul oraşului şi antiaeriana care trăgea după avioanele            
care se îndepărtau. 

Zece minute mai târziu, când încercam să ne dăm seama ce clădire a fost  lovită,     
urletele avioanelor în picaj deasupra noastră ne-au făcut să credem că se despică 
pământul şi ne înghite. Ne-am ghemuit pe acoperiş, cu fălcile încleştate şi pumnii strânşi. 
Imediat, câteva bubuituri ne-au asurzit  şi ne-am agăţat, instinctiv, de ţeava antenei 
comune, să nu fim aruncaţi de pe hotel de suflul exploziilor. Am văzut un nor de fum 
ridicându-se tot dinspre centru şi, din nou, antiaeriana. 

În cele două raiduri, tactica avioanelor NATO a fost identică. Au coborât în picaj             
de la mare altitudine, au lansat  rachetele şi au dispărut. Ştiau că nici o antiaeriană         
nu ar fi tras în ele deasupra oraşului. Pentru că, dacă le-ar fi nimerit, ar fi căzut              
la întâmplare peste vreun cartier şi ar fi fost dezastru.

După 5 săptămâni de atacuri împotriva Iugoslaviei, Alianţa Nord-Atlantică are nevoie       
de "o optimizare a utilizării dispozitivului său aerian" (700 de avioane) şi de noi         
întăriri pentru a asigura o permanenţă de 24 de ore din 24, a declarat  la Paris,      
adjunctul şefului operaţiunilor din cadrul Statului Major al armatei, gen. Xavier Delcourt.                
El a subliniat că deschiderea spaţiului aerian al Bosniei va permite o "descongestionare"    
a mijloacelor aeriene ale Alianţei, concentrate până în prezent  în zona de vest                 
a teatrului operaţiunilor.

Am coborât în holul hotelului. Cu zâmbetul îngheţat pe buze, Nelu Madjinca,         
directorul de la „Toplice”, ne-a spus: “General Stab şi MUP!” Adică Statul Major General    
al Armatei Iugoslave şi Ministerul de Interne. M-am urcat în maşina lui, împreună cu Mile 
şi cu George Roncea, şi am plecat spre bulevardul Knez Milosa. Ştiam că poliţiştii           
nu ne vor lăsa să ne apropiem cu maşină, dar Nelu ne-a replicat: “Hai să le arătăm         
că şi noi cunoaştem Belgradul!” Şi ne-a dus pe tot felul de străduţe, până am ajuns        
pe o stradă paralelă cu Knez Milosa, unde am parcat. Între noi şi General Stab              
era frumoasa clădire a Guvernului federal. 

                    
                    Imagine din noaptea de 29/30 aprilie în Belgrad



În momentul în care am coborât  din maşină, am auzit  din nou avioanele în picaj              
şi o bubuitură formidabilă ne-a înţepenit. Pe deasupra noastră şuierau schije şi bucăţi     
de beton şi, când ne-am dat  seama că - dacă ajungeam cu un minut mai devreme -       
n-am mai fi fost protejaţi de clădirea guvernului, mi s-au înmuiat genunchii. Nelu             
a bâiguit ceva şi am priceput că ne îndemna să mergem să vedem ce s-a întâmplat.        
Pe bulevardul Knez Milosa era plin de militari înarmaţi până în dinţi, maşini de pompieri, 
poliţişti şi ambulanţe. Luminile girofarurilor iradiau straniu în fumul şi praful care învăluiau 
întreaga zonă. Pe trotuar era un covor de cioburi, aşa că n-am reuşit  să ne strecurăm  
prea aproape de clădirea General Stab. Un militar ne-a auzit paşii şi a început să urle, 
agitând pistolul automat. Ne-am retras la 200 de metri, în interesecţia de lângă clădirea  
în care era sediul Studio B, lângă ceilalţi ziarişti. 

Două autospeciale ale pompierilor au oprit lângă noi. Parbrizele maşinilor păreau     
imense pânze de păianjen şi tabla roşie era găurită peste tot  de schije. Ajunseseră          
la faţa locului după primul raid şi se aflau în mijlocul bulevardului când avioanele            
au lovit din nou. Palizi, cei doi pompieri din maşină au alunecat din cabină şi au fost 
strânşi în braţe de colegii lor, care doreau, parcă, să se convingă că sunt întregi.           
Era o agitaţie de nedescris. Câţiva camaramani filmau de zor, deşi praful şi fumul         
încă nu se ridicaseră, iar George mă enerva, pentru că făcea poze cu un aparat fără bliţ. 

Martorii oculari spuneau că au văzut  cum, în timpul atacului, trecătorii fuseseră luaţi,    
pur şi simplu, pe sus de suflul exploziilor şi izbiţi de ziduri. În imaginile filmate               
de un cameraman de la Studio B, care reuşise, în prima fază, să se apropie, am văzut 
cadavrul carbonizat al unui poliţist, lungit pe spate în mijlocul trotuarului. Alte imagini 
arătau cadavrul unui trecător, ghemuit lângă bordură într-o balta de sânge. Cel puţin       
trei persoane au fost ucise şi existau mai mulţi răniţi. 

La un moment  dat, când începeam să pricepem ce s-a întâmplat, militarii şi poliţiştii 
dinspre General Stab au început  să alerge spre noi, urlând ceva. Când am înţeles ce spun, 
m-a cuprins groaza. Strigau: “Fugiţi! Fugiţi! Mai vin o dată!” A fost o panică generală. 
Toată lumea fugea în toate direcţiile. Urlau unii la alţii să nu alerge pe trotuar,                
să nu le cadă cioburi în cap. Maşinile pompierilor şi Poliţiei manevrau înainte şi înapoi, 
încercând să dispară din zonă. Panica a devenit şi mai mare când, deodată,            
întregul cartier s-a cufundat în întuneric. Pentru a-i deruta pe piloţi, fusese luat curentul. 

Trebuie să recunosc că eu, Mile, George şi Nelu am reuşit să fim iuţi decât orice maşină 
pe lângă care am trecut. Alergam ca disperaţii. În panica creată, am avut un moment      
de luciditate şi am strigat: “Peste tot sunt ţinte!” În faţă era clădirea Parlamentului.        
În stânga era Primăria şi o clădire guvernamentală. În dreapta era Poşta. Înapoi           
nici nu putea fi vorba. Am izbucnit cu toţii într-un râs nervos, aproape isteric.            
Toate clădirile mai apropiate erau potenţiale ţinte. Ne-am ascuns într-un gang,          
peste drum de parcul din faţa Parlamentului şi am sperat că ne va ocroti Dumnezeu. 



În gang se mai refugiaseră câţiva tineri şi doi militari. După câteva minute de linişte,      
am ieşit până lângă bordură. Printre copaci, spre nord, se vedea cum trage antiaeriana. 
Am intrat în vorbă cu ceilalţi, încercând să ne mai facem curaj. La un moment dat,      
unul dintre tineri a început  să râdă şi ne-a arătat  placa de pe zid. Clădirea în gangul căreia 
ne-am ascuns era a unui institut  de cercetări şi proiectări pentru industria aviatică.        
Un alt  tânăr s-a aplecat  şi a ridicat de pe trotuar o bucată de metal. Era o schijă            
de la primul atac, care ajunsese până aici, la peste 500 de metri de clădirea Statului Major. 
În timp ce ne contraziceam dacă schija este sau nu radioactivă, pentru că tânărul voia     
să o ia acasă, ca amintire, s-a apropiat  de noi o maşină de Poliţie şi ne-a spus că      
putem pleca: “Ai noştri au respins atacul.”

                         
                            Clădirea General Stab, lovită de rachetele NATO

“Pentru a pune capăt legii junglei în Kosovo, este necesară o prezenţă internaţională       
al cărei nucleu să fie NATO", a declarat la Bruxelles Strobe Talbott, adjunct  al secretarului 
american de Stat. “Aceasta nu înseamnă că eventuala forţă internaţională va fi alcătuită 
doar de ţările membre ale Alianţei.” 

Ne-am încurcat  un pic pe străzi, până am ajuns la maşină. Nelu ne-a dus la hotel.         
Am încercat să-l sun pe Ion Cristoiu, să-i povestesc ce s-a întâmplat, dar era în tren        
şi nu s-a făcut legătura. Am renunţat. Era ora 5.00 şi am adormit instantaneu.                
O jumătate de ora mai târziu, m-am trezit brusc. Paturile noastre, pereţii, mobilierul din 
jur, întreaga clădire se scutura. M-am uitat spre Mile. Se ridicase şi el în fund                  
şi mă privea nedumerit. “Ai auzit vreo explozie?” l-am întrebat eu. “Nu.” Nici eu              
nu auzisem. Brusc, văzând că legănatul continua, am exclamat: “E cutremur!”          
“Aha,” a spus Mile. “Hai la culcare! Ăsta nu-i aşa de periculos!” Mi-am dat  seama            
că avea dreptate şi am pus capul la loc pe pernă. Am adormit imediat, legănaţi              
de cutremurul care se sfârşea. La 6.09, sirenele sunau încetarea alarmei. Peste o oră     
m-am trezit, am intrat în transmisie directă pentru emisiunea de dimineaţă şi i-a fost 
foarte greu lui Cristi Tabără să mă oprească, la câte aveam de povestit. 



                                                    Grafică de Eugen Mihăescu
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Nu m-am mai culcat, pentru că trebuia să aflu amănunte despre noaptea care trecuse.       
Şi, oricum, eram prea surescitat ca să mai pot adormi. Când am început să contabilizez   
ce s-a întâmplat peste noapte în restul Iugoslaviei, m-am luat cu mâinile de cap.  
Începând cu 20.30, au fost puternic bombardate zonele din jurul Priştinei. La aceeaşi oră, 
a fost distrus un pod pe autostrada Nis-Prokuplije. La 22.45, 3 rachete lansate din avioane 
au lovit releul de televiziune din vârful dealului din oraşul Vîrşeţ de la 5 km de graniţa       
cu România, în care trăiesc foarte mulţi români. Mile Cărpenişan a sunat-o pe mătuşa lui,             
care locuieşte în Vîrşeţ, chiar lângă deal, şi i-a povestit că a fost groaznic. Lângă releu 
sunt zidurile splendidei cetăţi a oraşului şi pe tot dealul sunt construite casele oamenilor. 
Antena a fost  grav avariată. La fel - 70 de case din jur. Trist  era că românii                    
din Banatul sârbesc înjurau guvernul de la Bucureşti pentru că – spuneau ei –            
până când România nu a acordat permisiunea de survol avioanelor NATO, localităţile lor 
nu fuseseră bombardate. Iar Banatul sârbesc nu a fost bombardat niciodată în istorie,     
nici măcar în cel de-al Doilea Război Mondial. Îmi amintesc şi acum expresia de pe faţa   
lui Mile, când mătuşa lui i-a spus la telefon: “De când ai voştri îi lasă pe americani           
să atace dinspre România, nu mai avem linişte noaptea din cauza avioanelor.”

Specialiştii agenţiilor de mediu din România au făcut analize ale indicatorilor atmosferici   
şi au constatat că la frontiera româno-sârbă, concentraţiile elementelor chimice din aer   
au crescut de 10 ori faţă de parametrii măsuraţi anterior exploziei de la combinatul        
din Pancevo. "Substanţele poluante pot afecta, în mod direct şi indirect, imediat              
şi pe termen lung, populaţia din Banat, în speţă pe cei de lângă frontiera Iugoslaviei,"      
a declarat  pentru Mediafax, Cosmin Sălăjan, inginer de mediu din cadrul Institutului       
de Agronomie Timişoara. Localnicii din Stamora Moraviţa se plâng că, atunci când bate 
vântul dinspre Iugoslavia, li se înroşesc feţele şi nu prea pot respira. De asemenea,  
Corpul de Grăniceri Timişoara a sesizat  Agenţia de mediu că, în noaptea de 20/21 aprilie, 
militarii de la graniţă au acuzat dureri de cap, ameţeli şi dificultăţi de respiraţie. 

"Analiza efectuată de specialiştii noştri arată că distrugerea instalaţiilor petroliere            
şi chimice, precum şi cea a gazoductelor iugoslave provoacă o catastrofă ecologică 
importantă în Europa", a declarat generalul Leonid Ivasov, şeful Departamentului           
de cooperare militară internaţională din cadrul Ministerului rus al Apărării, citat              
de ITAR-TASS. "Vânturile dinspre nord-est  duc aceste gaze spre Marea Adriatică,            
iar cele dinspre sud şi sud-est către Dunăre, care alimentează zece milioane de oameni  
cu apă potabilă." Contaminarea riscă să acopere o suprafaţă de 8.000 de km patraţi, 
potrivit generalului Viktor Tolstov, specialist în arme chimice. "Ca militari, suntem capabili 
să înţelegem necesitatea de a distruge instalaţiile industriale ale duşmanului, dar atacurile 
care vor avea consecinţe peste 10 ani nu au nici o explicaţie din punct de vedere uman,"   
a subliniat  generalul Boris Alekseiev, însărcinat al Armatei ruse cu securitatea ecologică. 
"Nici o mişcare ecologistă - nici măcar Greenpeace - nu a solicitat  oprirea atacurilor,     
ceea ce arată că necesitatea politică se află deasupra imperativelor umaniste". 



Deşi atitudinea sârbilor faţă de români a rămas aceeaşi, s-a schimbat atitudinea          
faţă de autorităţile de la Bucureşti, care sunt acuzate de exces de zel şi slugărnicie       
faţă de ţările occidentale. Toate ziarele de azi au preluat un reportaj al agenţiei  
Associated Press despre situaţia de la vămile cu Iugoslavia. În reportaj sunt descrise  
cozile formate de românii care vor să ducă benzină la sârbi şi măsurile luate de vameşi, 
care interziceau ieşirea din ţară cu carburanţi peste capacitatea rezervorului.              
Sunt citate mai multe persoane, care spuneau că traficul cu benzină nu este                    
în favoarea Armatei iugoslave, ci a oamenilor de rând. “Şi ei ne-au ajutat la nevoie,        
pe vremea lui Ceauşescu şi în timpul Revoluţiei din 1989,” explica un român      
reporterului AP. “De ce să nu-i ajutam şi noi acum, când sunt la necaz ?” 

Purtătorul de cuvânt al PNTCD, Remus Opriş, a declarat agenţiei Mediafax că discutarea   
în Parlament a solicitării UE privind instituirea embargoului asupra Iugoslaviei                 
nu este obligatorie, apreciind că acest  embargo presupune "nu atât aspecte politice       
sau aspecte privind Parlamentul, cât mai curând detalii tehnice şi administrative          
care vor fi stabilite la nivelul ministerelor". El a arătat  că decizia luată de Guvern           
este în concordanţă cu strategia politicii externe româneşti de integrare în UE,                
de acceptare a tuturor standardelor europene şi a normelor juridice ale acestui for. 

Mi-am notat în continuare: când a trecut pe deasupra oraşului Smederevo,                 
unul din avioanele NATO a fost  doborât de antiaeriană şi s-a prăbuşit lângă Grocka.       
La 23.30, a fost  din nou bombardată rafinăria din Novi Sad, unde a izbucnit                   
un puternic incendiu, care lumina cerul şi la ora 4.00. La 23.00 şi 1.00, NATO a atacat    
din nou oraşul Valjevo, fiind atinse fabrica “Krusik” şi zona spitalului. La 0.20,                
un sat de lângă Surdulica a fost lovit de mai multe proiectile, iar la 1.50, cel puţin          
17 rachete au fost trase asupra aeroportului Ponikve din Uzice. 

NATO a întreprins în ultimele 24 de ore cele mai intense bombardamente                
asupra Iugoslaviei, avioanele Alianţei efectuând peste 600 de decolări, a anunţat 
purtătorul de cuvânt al NATO Jamie Shea, citat de AFP. Statele Unite au recurs,         
pentru prima dată de la începutul campaniei împotriva Iugoslaviei, la utilizarea unei bombe 
de 2.500 de kilograme, capabilă să penetreze şi să distrugă adăposturile                     
cele mai rezistente, inclusiv cele subterane, a anunţat Pentagonul. Bomba,           
denumitã "bunker buster" a fost  lansată de un aparat de vânătoare F-15E împotriva      
unui tunel subteran situat în incinta aeroportului din Priştina, a explicat generalul     
Charles Wald, de la Statul Major Inter-arme. Forţele NATO au început, în urmă                 
cu o săptămână, să bombardeze intrările acestui tunel, iar bombardamentul de joi           
a distrus şi ce a mai rămas din avioanele sau muniţia aflată înăuntru. 

Studio B a reuşit  să-şi reia programele în eter şi am putut vedea imagini filmate            
azi-noapte. Nici n-am ştiut că, într-unul dintre atacuri, o rachetă a lovit încă o dată 
clădirea fostului CK. Dar asta n-a fost nimic. În atacul de la ora 2.00, două rachete          
şi-au greşit  ţinta şi au distrus câteva case şi cafeneaua “Berbecul de aur” din cartierul 
belgrădean Vracar. Una dintre ele a căzut peste casa familiei Djuric, în care se aflau       
doi tineri, Djordje şi Dragan, care au fost grav răniţi. Un vecin povestea cum a fost 
proiectat de suflul exploziei, prin geamul deschis, direct în stradă. Prima reacţie a fost     
să încerce să intre înapoi în casă, dar uşa era încuiată. Năuc, şi-a dat  seama că are      
doar pijamaua pe el, iar din casa vecinului nu mai rămăseseră decât trei ziduri.                



A fost distrusă conducta principală de canalizare şi apa se revărsa în valuri pe străzi. 
Dimineaţă, alimentarea cu apă a cartierului a fost întreruptă şi a început          
îndepărtarea dărâmăturilor. Eroarea rachetelor a fost destul de mare, pentru că Vracar     
se afla la 1 kilometru distanţă de centrul oraşului.

                        
                                       Distrugerile din cartierul Vracar

Centrul seismic iugoslav a anunţat că cutremurul de la ora 5.30 a avut intensitatea         
de 5,5 grade pe scara Richter şi a avut epicentrul la Mionica, lângă Valjevo, la 60 de km 
sud de Belgrad. Nu au fost pagube materiale sau victime, iar o replică a seismului,         
de 4 grade pe scara Richter, a avut loc azi dimineaţă la 9.40, dar nu am sesizat-o.

Totalul răniţilor din timpul bombardamentelor de azi noapte asupra Belgradului se ridica   
la 37. Doi funcţionari ai Primăriei, Ratko Bulatovic şi Nebojsa Starcevic, care făceau parte 
din Comandamentul Apărării civile şi au ajuns printre primii în faţa clădirii General Stab,     
au fost  grav răniţi de al doilea atac. Lui Bulatovic i-a fost amputat  un picior. Dragan Covic, 
şeful Apărării civile, a scăpat  cu viaţă şi povestea cum a fost luat pe sus de suflul exploziei 
şi izbit  de ziduri. Tactica NATO de a ataca din nou, la scurtă vreme, clădirile pe care   
tocmai le-au bombardat mi s-a părut de-a dreptul mârşavă. Toată lumea ştia că,        
după atac, primii care ajung la faţa locului sunt pompierii, echipele Apărării civile şi… 
jurnaliştii. Ce sens avea să le pui viaţa în pericol?

Trei persoane şi-au pierdut viaţa în timpul atacului asupra General Stab. Unul era poliţistul 
Nenad Nikolic, care stătea în ghereta din intersecţia de lângă General Stab, pentru a păzi 
clădirea Guvernului. Celelalte două se aflau într-un automobil şi tocmai opriseră              
la culoarea roşie a semaforului, în momentul atacului. Majoritatea victimelor (20 din 37) 
au fost rănite în al doilea atac asupra General Stab. Printre ele, un jurnalist  de la cotidianul 
“Vecernje Novosti”, poliţişti şi pompieri.

Înaltul Comisar ONU pentru Drepturile Omului Mary Robinson a avertizat că Alianţa     
Nord-Atlantică ar putea fi acuzată în faţa Tribunalului pentru crimele de război din fosta 
Iugoslavie, relatează AFP. Robinson a subliniat că nu pune un semn de egalitate           
între epurările etnice deliberate comise de forţele sârbe în Kosovo şi uciderea civililor       
ca urmare a raidurilor avioanelor NATO, avertizând însă că Alianţa Nord-Atlantică      
trebuie să respecte legislaţia internaţională. 



Am plecat să vedem clădirile bombardate azi-noapte. Pe bulevardul Knez Milosa     
circulaţia era închisă, pentru că unul din proiectilele care loviseră General Stab               
nu explodase şi geniştii îl căutau prin dărâmături, să-l dezamorseze ori să-l distrugă.     
Am ajuns, totuşi, în intersecţia cu bulevardul Nemanjina. Practic, General Stab se afla       
în două clădiri construite “în oglindă”, în formă de terase. Cea din dreapta avea intrarea 
turtită de una din bombe şi în ambele se căscau găuri imense, la diferite etaje.          
Toate clădirile din jur au fost afectate, rămânând fără geamuri sau uşi, iar placa de bronz 
a Ministerului de Externe atârna strâmb, agăţată doar într-un şurub. Din stradă      
puteam vedea cabinetul ministrului. Avea patru găuri în plafon şi pereţii erau scrijeliţi           
de schije. Uşa din lemn masiv era smulsă din balamale. Toate geamurile erau sparte         
şi scoase din cercevele, iar portretul preşedintelui Slobodan Milosevic, care era agăţat 
deasupra biroului, fusese sfâşiat  de o schijă. Când mi-am ridicat privirile spre acoperişul 
clădirii Guvernului federal, am văzut o altă gaură. Superbul imobil, cu cariatide                 
şi frize elegante, a rămas fără o parte din acoperiş şi interiorul era parţial distrus.

                          
                         Clădirea General Stab, după ce a fost bombardată 

Chioşcurile de pe bulevardul Knez Milosa au fost  făcute praf şi mirosul de fum        
persista peste tot. Clădirea Centrului de distribuţie a curentului electric a fost avariată      
şi întreaga zonă rămăsese fără energie. Ne-am dus către Ministerul de Interne,              
să pricepem ce a mai putut bombarda NATO acolo. Nimic. Un pilot  lansase încă o rachetă 
în ruinele clădirii, distrusă deja de atâta vreme. Fără nici un efect, nici măcar psihologic. 

Două avioane de luptă ale NATO au pătruns azi-noapte, între orele 3.22 şi 3.28,             
în spaţiul aerian al României, a precizat pentru Mediafax Biroul de presă al Armatei.     
Cele două aeronave au intrat survolat zona localităţilor Jimbolia - Teremia Mare                
şi Beba Veche - Fieni, pe o adâncime de 3-5 kilometri faţă de graniţa cu Iugoslavia,         
la executarea manevrei de întoarcere, venind din spaţiul iugoslav. Aceasta este                
a patra intrare a avioanelor NATO în spaţiul aerian românesc, după incidentele similare   
din 25 martie, 5 şi 25 aprilie.

Am sunat la uşa Ambasadei României, să vedem cum “s-au distrat” peste noapte.      
Bietul Traian Borşan iar se nimerise să fie de servici. Ne-a descris coşmarul de a sta     
între două ţinte intens bombardate. Când ne deschisese, unul dintre angajaţii ambasadei 
mi-a şoptit  că, în momentul când au început să cadă bombele, ataşatul militar                 
îl îmbrâncea pe Borşan, ca să poată să se strecoare sub birou. 



La 12.20, în timp ce stăteam la o cafea cu Traian Borşan, am auzit sirenele             
alarmei aeriene şi am început să râdem. La prânz, tocmai aterizase la Belgrad           
Viktor Cernomîrdin şi, ca de obicei, NATO îşi manifesta simpatia pentru implicarea ruşilor 
în rezolvarea crizei iugoslave printr-un atac aerian în apropiere. Alarma a încetat la 15.06, 
fără să se întâmple ceva semnificativ. Oricum, nimic nu se compara cu noaptea        
despre care Borşan îmi povestise. Oricât de nebuni ne consideram noi, nici eu, nici Mile  
nu ne-am fi petrecut nopţile în Ambasada României. 

Punctul de trecere a frontierei albaneze de la Morine (nord-est) se confruntă cu un nou  
val de refugiaţi din Kosovo şi peste 2.300 dintre ei au trecut  graniţa în Albania                
în cursul ultimelor 24 de ore, a anunţat un purtător de cuvânt  al UNHCR, informează AFP. 
Noul val de refugiaţi ridică la 6.800 numărul celor care au sosit  la Morine                       
de la începutul săptămânii. Afluxul s-a reluat luni, după o întrerupere de 10 zile.

La conferinţa de presă de la Ministerul iugoslav de Externe, purtătorul de cuvânt     
Nebojsa Vujovic a anunţat că Iugoslavia este gata să accepte o misiune ONU neînarmată 
în Kosovo. “Modalităţile, mandatul şi amploarea unei astfel de prezenţe vor fi discutate 
înainte de deciderea ei de către Consiliul de Securitate, dar poziţia noastră este clară:     
nu vom accepta niciodată o forţă militară de ocupaţie,” a spus Vujovic. El a enunţat         
7 principii pentru reglementarea crizei: 1. Soluţionarea politică a crizei, cu respectarea 
integrităţii teritoriale şi a suveranităţii Iugoslaviei şi Serbiei; 2. Dialog direct între 
reprezentanţii statului şi cei ai grupurilor etnice şi naţionale, la care comunitatea 
internaţională poate asista ca martor; 3. Egalitate între toate comunităţile etnice;           
4. Liberul acces în Kosovo al organizaţiilor umanitare, sub egida UNHCR şi a Crucii Roşii 
Internaţionale; 5. Adaptarea forţelor de securitate sârbe şi iugoslave la condiţiile de pace, 
după retragerea prealabilă a forţelor NATO de la frontierele ţării; 6. Începerea            
unor discuţii privind desfăşurarea, mandatul şi amploarea unei misiuni internaţionale       
a ONU în Kosovo; 7. Reconstructia economică a întregii Iugoslavii.

                     
              Distrugeri provocate de bombardamente în cartierul Vracar

“Propunerile formulate vineri de autorităţile de la Belgrad privind rezolvarea crizei          
din Kosovo nu merită să fie analizate în mod serios", a afirmat purtătorul de cuvânt          
al NATO Jamie Shea, citat de AFP. La rândul său, secretarul american de stat Madeleine 
Albright a precizat că Statele Unite nu au primit  încă din partea guvernului de la Belgrad 
„nici o ofertă serioasă" pentru reglementarea conflictului din Kosovo.



Am trecut pe la Centrul militar de presă, unde colonelul Milivoje Novkovic                
vorbea jurnaliştilor despre bombardamentul de azi-noapte. “Atacurile NATO             
asupra Belgradului au depăşit  pragul unei logici operative şi arată ură şi o întunecare  
psihopatologică şi isterică a raţiunii. Clădirile bombardate noaptea trecută                  
erau nefuncţionale încă din 24 martie, de la primul atac, iar NATO ştia asta.” Cred şi acum 
că avea dreptate.

Am mai aflat amănunte despre raidurile aeriene de astăzi. La 12.30, au fost avariate grav 
un pod şi o hidrocentrală, situate la nord-vest  de Uzice. La 14.15, podul peste râul  
Morava de Vest de lângă Trstenik a fost distrus de 5 proiectile. În timpul atacului, o femeie 
care traversa podul pe bicicletă a fost ucisă, iar alte 17 persoane rănite. Avioanele aliate 
au atacat în doua rânduri, la 16.00 şi la 19.00, podul peste râul Lim, care leagă    
Republica Muntenegru de provincia Kosovo. Podul a fost  grav avariat, iar atacul a făcut     
3 morţi şi 6 răniţi printre civili. La 17.00, tot în Muntenegru, a fost bombardat un pod    
din satul Murina, lângă Berane, în timpul atacului fiind ucise 3 persoane şi rănite alte 8.   
O jumătate de oră mai târziu, un nou raid a provocat moartea a 2 copii, iar satele     
Murina şi Plav au rămas fără curent şi apă. Alţi 4 oameni şi-au pierdut viaţa                   
în timpul bombardamentelor asupra a două sate, situate la 15 km vest de Priştina. 

Secretarul general al NATO Javier Solana a declarat  într-un interviu acordat  
săptămânalului "Spiegel", că Alianţa Nord-Atlantică este "pe punctul de a-şi atinge scopul 
campaniei sale aeriene în Iugoslavia”. "Ne aflăm efectiv în faza finală", a declarat el.      
"Ştiu că nu a existat nici o ţintă la care Statele Unite să fi renunţat din cauza unei lipse    
de muniţii adecvate şi nu cred că acest lucru s-ar putea produce în viitor," a asigurat     
generalul Charles Wald, însărcinat cu probleme de planificare în cadrul Statului Major 
Inter-arme. Generalul Richard Hawley din cadrul Armatei Aerului afirmase, joi,             
într-o conferinţă de presă, faptul că efectivele aeriene americane desfăşurate în Europa    
în cadrul campaniei NATO împotriva Belgradului riscă să rămână fără proiectile de precizie 
de tipul JDAM (Joint Direct Attack Munition). El a explicat că Statele Unite au utilizat     
mai ales muniţie JDAM, capabilă să fie ghidată prin satelit  şi în condiţii meteorologice 
proaste. 

Cei 200.000 de locuitori ai Novi Sadului sunt, în continuare, aprovizionaţi cu apă             
cu ajutorul unor cisterne, pentru că sistemul de canalizare, avariat după distrugerea 
ultimul pod peste Dunăre, nu a fost încă remediat. Pe lângă aceasta, noxele eliminate     
în aer după bombardarea rafinăriei au ajuns în pânza freatică şi autorităţile insistau         
să nu fie folosite fântânile din curţile oamenilor. 

Astăzi, a sosit la Belgrad şi pastorul american Jesse Jackson, care s-a întâlnit                 
cu militarii americani capturaţi de sârbi în 31 martie. Posturile de televiziune iugoslave     
au difuzat pe larg imagini de la întâlnire şi au insistat  asupra declaraţiei lui Jackson,     
care a spus că, deşi sunt  izolaţi şi nu pot comunica unul cu celalalt, cei trei au o stare 
bună de sănătate. Erau, într-adevăr, foarte fericiţi să îmbrăţişeze un compatriot               
şi începeau să spere că vor fi eliberaţi. Mişcarea lui Slobodan Milosevic de a accepta 
medierea unui celebru pastor american a fost, din nou, foarte inteligentă. Transmise        
de CNN, imaginile cu Jackson şi cei trei au avut un mare impact emoţional în SUA            
şi au putut demonstra că nici dracul nu-i atât de negru, precum îl descria mass-media 
occidentale.



                      
                                    Reverendul Jesse Jackson la Belgrad

La Belgrad, a fost ziua alarmelor aeriene. După cea de la prânz, încă una, de o oră,         
a fost anunţată la 18.49. Şi, desigur, la 21.15, cea de seară, devenită deja tradiţională.  
Noi am stat la poveşti în barul hotelului, în timp ce afară ploua torenţial, cu tunete          
şi fulgere. În ciuda alarmei, era clar că Belgradul va avea o noapte liniştită.             
George Roncea ne-a spus că a vorbit la telefon cu Ion Cristoiu, care a fost imediat           
de acord să-i publice în paginile “Cotidianului” corespondenţele de la Belgrad. Aşa că              
a demisionat de la “Ziua”. 

Furtuna a traversat întreaga Iugoslavie şi a îngreunat atacurile NATO. Totuşi, la 0.20,    
alte două proiectile au fost lansate asupra releului TV de pe muntele Fruska Gora            
de lângă Novi Sad. Între 1.45 şi 2.00, când ploaia se mai potolise şi am urcat pe acoperiş 
să respiram aer curat, am auzit mai multe bubuituri dinspre Pancevo. Unul din proiectilele 
care au căzut în apropierea centrului oraşului a explodat la capătul străzii                   
Paje Marganovic, între sediul Poliţiei şi un spital. Am distins huruitul unui avion care         
se îndepărta şi am putut  vedea câteva tiruri sporadice ale antiaerienei iugoslave              
şi două rachete SAM lansate de sârbi spre avion, fără a-l atinge.

La aceeaşi oră, releul de televiziune de la periferia oraşului Subotica a fost lovit             
de o rachetă. În următoarele 15 minute, o explozie puternică a fost auzită la Kragujevac   
şi mai multe proiectile au fost lansate asupra aeroportului Ladjevic şi a satului Vitanovac, 
de lângă Kraljevo.

Bill Clinton a vorbit astăzi despre o viitoare reconciliere cu poporul sârb, informează AFP. 
"Sârbii au fost marii noştri aliaţi în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Ei au stat      
în calea lui Hitler şi au luptat cu curaj. Au suferinţele lor pe plan istoric, precum          
toate grupurile etnice din Europa, Asia, Africa sau alte colţuri ale lumii. Sperăm               
să ne reconciliem cu ei."

Chiar în timpul atacului de la Pancevo, în maternitatea spitalului, Ana Stojilikovic,             
o femeie de naţionalitate româna a născut doi gemeni, un băiat şi o fată.            
Reporterii televiziunii locale s-au grăbit să o filmeze şi aceasta le-a spus: “Nu avem        
altă vină decât că suntem cetăţeni ai Iugoslaviei. Eu sunt de naţionalitate română,        



dar mă simt sârboaică. Mi-am născut copiii în această ţară şi mi-aş da viaţa pentru ea.”   
La 5.10, la Nis, se înregistra încă o premieră: primul copil născut într-un adăpost 
antiaerian. Era băiat  şi a fost botezat  Dusan. La ora aceea, dormeam duşi.                    
N-am simţit nici că, la ora 3.00, Belgradul a mai fost zguduit de un cutremur,                 
de 3,5 grade pe scara Richter. N-am auzit nici sirenele ce anunţau încetarea            
alarmei aeriene, la 6.16. Ştiam că sâmbăta nu aveam corespondenţe de transmis          
decât la Ştirile de la 19.30.

1 mai 1999

Astăzi, am apucat să ne plimbăm prin oraş. Era o zi frumoasă, liniştită şi ne-am dus       
să mâncăm pe Skadarlija. Aceasta este una din străzile celebre ale Belgradului.        
Veche, pavată cu bolovani rotunjiţi de vreme, strada este plină de cârciumi.               
Toate îşi datorează celebritatea personalităţilor care obişnuiau, în diferite epoci,             
să mănânce şi să bea un pahar de vin în ele. Ne-am aşezat pe terasa uneia şi,           
după ce am comandat de mâncare, şeful de sală şi-a dat seama că suntem români         
şi ne-a adus “cartea de onoare” a localului, să ne arate unde a semnat Ion Iliescu.         
Nu departe de pagina pe care semnase Margaret Thatcher. 

În general, era ieftin să mănânci la restaurant (în jur de 10-15 DM de persoană). Aveam, 
însă, să ne convingem că toţi chelnerii din lume sunt  la fel. Când am revenit,             
după mai multe zile, pe Skadarlija, şeful de sală a strigat  după noi şi ne-a invitat din nou 
pe terasa localului său. De această dată, nu ne-a iertat şi ne-a înşelat  cu neobrăzare, 
încărcând nota de plată cu cel puţin 100 de dinari (10 DM) de persoană. N-am comentat. 
Am plătit şi am plecat, însă a doua zi am trecut  din nou prin faţa restaurantului său        
şi, când ne-a strigat  să venim la el, am clătinat, zâmbind, din cap şi ne-am aşezat, 
ostentativ, la terasa localului vecin.

Preşedintele Bill Clinton a anunţat o înăsprire a sancţiunilor comerciale impuse               
de Statele Unite Iugoslaviei, prin interzicerea operaţiunilor de import-export cu Serbia, 
inclusiv a celor cu produse petroliere, se afirmă într-un comunicat dat publicităţii            
de Casa Albă, citat de AFP. Printre măsuri figurează şi îngheţarea tuturor bunurilor         
pe care statul iugoslav le deţine în SUA sau sunt sub controlul unor entităţi americane. 
Clinton a luat, totuşi, hotărârea de a menţine "scutirile, deja în vigoare,                         
de care beneficiază Muntenegru, datorită susţinerii pe care Statele Unite o acordă 
guvernului său multietnic, ales în mod democratic".

La un moment dat, în timp ce mâncam, mi-a sunat telefonul. Era colegul meu de la 
Timişoara, Tudor Flueraş, care m-a întrebat, râzând, ce i-am făcut  lui Ion Cristoiu.           
N-am ştiut ce să-i răspund şi mi-a explicat că acesta a scris despre noi în editorialul său 
de astăzi din “Cotidianul”. Curioşi, l-am rugat să-mi trimită articolul prin fax.

“Sorin Bogdan şi Mile Cărpenişan sunt, după o lună de şedere la faţa locului,       
adevăraţi experţi în arta militară. În nopţile petrecute pe acoperişul hotelului,                
m-au învăţat ce să fac la ivirea unei rachete de croazieră, mi-au arătat, după zgomotul 
exploziilor, ce zone ale Belgradului au fost ţintite, mi-au atras atenţia asupra tacticii  
folosite de antiaeriana sârbă. Au ajuns atât de buni cunoscători într-ale războiului,      
încât mi-au putut spune, după zgomotul avioanelor, tipul lor şi, după direcţia de unde 
veneau, locul de unde plecaseră. (…) 



În timp ce ditamai jurnaliştii occidentali de la CNN, AFP, BBC o şterg de la faţa locului   
când se zvoneşte că avioanele vor lovi din nou acolo, mai tinerii mei confraţi                   
la care, probabil, faimoşii gazetari ai Vestului se uită de sus, ca la nişte amărâţi din Est, 
care n-au în spate decenii de tradiţie a presei independente, rămân, riscându-şi viaţa.     
În timp ce bravii jurnalişti occidentali aşteaptă să fie duşi de către oficialităţi la locul    
unde o clădire a fost lovită, ai noştri dau fuga pe străzi şi ajung înaintea lor, fără a şovăi  
o clipă la gândul că ar putea păţi ceva în nebunia de acolo.(…) 
Dincolo de profesionalism, m-a impresionat la aceşti tineri patima de a scrie adevărul,     
de a relata ceea ce au văzut şi nu ceea ce ar dori guvernanţii de la Bucureşti.               
Le-am urmărit seară de seară transmisiile de la Belgrad, când eram în România.           
Am sesizat imediat strădania de a relata ceea ce au văzut şi nu ceea ce ar vrea să audă 
unii sau alţii. Stând cu ei în zilele şi nopţile când am fost  la Belgrad, mi-am dat seama     
de drama pe care o trăieşte jurnalistul aflat la faţa locului. Sunt  situaţii când cei de la 
Bucureşti, închişi în spaţiul strâmt al redacţiilor şi al funcţiilor, ar vrea să-i contrazică,     
fie din necunoaştere, fie din antrenarea în tot felul de jocuri. Jurnaliştii noştri de la Belgrad 
nu se lasă până nu reuşesc să transmită cititorilor şi telespectatorilor adevărul         
despre ce se întâmplă în Serbia.”

Mărturisesc că editorialul ne-a făcut o mare plăcere, deşi am glumit multă vreme           
pe seama lui. Nu eram noi chiar aşa de grozavi cum ne descrisese Ion Cristoiu,             
dar era primul semn că vorbele noastre nu se risipesc în vânt  şi cineva înţelege              
că încercăm să-i ajutăm pe români să priceapă ce se petrece aici. Cu atât mai important  
ni s-a părut avertismentul din finalul editorialului: “De aici, de la sute de kilometri distanţă, 
îi felicit şi le promit că le voi crede relatările. Sperând din toată inima că, indiferent        
de riscurile pe care şi le asumă, vor continua să spună adevărul. Îi avertizez că              
nu numai eu, dar şi milioanele de români care îi ascultă şi îi urmăresc, îşi vor da seama 
imediat când vor relata nu ceea ce văd şi simt, ci ceea ce vrea să citească sau să audă 
guvernanţii de la Bucureşti.”

L-am sunat pe Ion Cristoiu şi i-am mulţumit pentru editorialul pe care ni l-a dedicat.        
I-am povestit  apoi despre demenţa piloţilor NATO, care au bombardat două autobuze   
pline de călători. Abia aflasem că ieri, la 13.25, pe şoseaua Kraljevo-Kragujevac,             
în dreptul satului Vitanovac, un avion al aliaţilor s-a năpustit în picaj asupra unui autobuz. 
Unul din cele două proiectile lansate a explodat la nici 50 de metri distanţă de vehicul. 
Schijele au rănit 8 pasageri, printre care şi o fetiţă de 7 ani. 

Astăzi, autobuzul care făcea cursa Priştina-Nis a plecat  din capitala provinciei Kosovo      
cu 40 de minute întârziere, din cauza alarmei aeriene. La ora 12.35, când trecea         
peste un pod lângă localitatea Luzane, autobuzul în care se aflau 60 de pasageri              
a fost lovit  în plin de un proiectil lansat  de un avion NATO. Vehiculul a fost rupt în două   
de explozie, jumătatea din faţă prăbuşindu-se în apele râului. Atacul a făcut  40 de morţi, 
restul pasagerilor fiind răniţi grav. “Racheta nu a atins nimic în afara autobuzului,” 
povestea Rajko Maksic, un localnic care a fost martor ocular al atacului. “Podul             
nici nu a fost atins. Am auzit vuietul avionului şi explozia. Primul lucru pe care l-am văzut 
când am ajuns lângă pod a fost  cadavrul fără cap al unui copil. Unul dintre supravieţuitori 
se învârtea, năuc, în jurul autobuzului. A căzut în genunchi şi l-a acoperit cu un şal negru 
pe tatăl său, care zăcea mort pe asfalt.”



La puţină vreme după atac, la 18 km de Luzane, un avion NATO a bombardat un alt pod, 
peste care trecea o ambulanţă ce venea în ajutorul răniţilor. Deşi girofarurile erau vizibile, 
pilotul a lansat  proiectilul în apropierea ambulanţei, schijele rănindu-l la cap pe unul    
dintre medici. 

Un oficial al NATO a declarat agenţiei Reuters că podul de lângă Luzane nu se afla         
pe lista ţintelor, însă a adăugat: “Asta nu înseamnă că atacul nu a avut loc.”                   
În comunicatul Alianţei, dat publicităţii seara, a fost confirmat atacul. "Aceste greşeli   
sunt inevitabile în condiţiile în care există sute şi sute de decolări zilnice ale avioanelor,"    
a declarat ministrul de Externe italian Lamberto Dini. Generalul Klaus Naumann, 
preşedintele Comitetului militar al NATO, a explicat  că pilotul avionului vizase podul        
de la Luzane, într-un moment în care nici un autobuz nu se afla pe el. "Din nenorocire, 
autobuzul a intrat  pe pod în momentul în care acesta era atins de bombă. Noi regretăm 
orice pierdere omenească, dar acestea se întâmplă în cursul operaţiunilor militare           
şi eu consider că, până acum, noi am depus o muncă utilă pentru a evita victimele."

                       
                             Resturile autobuzului lovit de NATO la Luzane

Un interviu acordat de Slobodan Milosevic agenţiei de presă UPI a fost publicat astăzi,  
atât  în ziarele sârbeşti, cât  şi în cele americane. “Nu sunteţi pregătiţi să sacrificaţi vieţi 
pentru a obţine cedarea noastră,” spunea preşedintele iugoslav. “În schimb,                  
noi suntem gata să murim pentru a ne apăra drepturile ca naţiune suverană.”                
În interviu, Milosevic a declarat  că sârbii sunt gata să accepte o forţă de menţinere a păcii 
în Kosovo, dar aceasta să nu fie înarmată şi a repetat cele şapte puncte ale planului             
de reglementare a crizei. 

O echipă de observatori ai OSCE a fost atacată astăzi de artileria sârbă în satul albanez 
Letaj, din apropierea frontierei cu provincia Kosovo, a anunţat Andrea Angeli,      
purtătorul de cuvânt  al acestei organizaţii la Tirana, citat de AFP. Vehiculul OSCE              
a fost  avariat  de unul dintre cele 10 obuze de mortier care au lovit  satul.                 
Obuzul a explodat  la o distanţă de 2 metri, însă cei trei observatori nu se aflau în maşină 
în acel moment şi nu au fost răniţi. Tirurile au durat aproape o oră. 



Reverendul american Jesse Jackson s-a întâlnit  astăzi cu Slobodan Milosevic,                
care i-a promis că cei trei soldaţi americani luaţi prizonieri în 30 martie vor fi eliberaţi   
mâine dimineaţă. Milosevic i-a dat lui Jackson o scrisoare către Bill Clinton, cu oferta      
de pace a Iugoslaviei. “Preşedintele mi-a părut un om rezonabil şi de bună credinţă,”       
a declarat  Jesse Jackson. “Consider că bombardamentele împotriva Iugoslaviei ar trebui  
să înceteze.”

După cum povestea mai târziu pentru “Los Angeles Times” Nazir Uddin Khaja, 
preşedintele Consiliului musulmanilor americani, care l-a însoţit  pe Jackson la Belgrad,     
la întâlnirea cu Slobodan Milosevic, reverendul american i-a invitat pe toţi cei prezenţi      
să formeze un cerc prinzându-se de mâini şi să se roage împreună. “În mod evident, 
Milosevic a fost surprins. Nu ştia cum să reacţioneze. Jesse Jackson stătea lângă el,        
cu mâna întinsă. I-a trebuit foarte multă vreme să reacţioneze. Era vizibil descumpănit.”

                                     
                Jesse Jackson, ţinându-se de mână cu Slobodan Milosevic

Jackson a recitat parabola biblică despre lei şi miei, după care a expus - în mare -     
poziţia americanilor. Accentuând asupra situaţiei sale de victimă, dar şi de “lider vizionar   
şi popular”, Milosevic a spus că NATO este agresoarea ţării sale. La sfârşitul întâlnirii,  
după încă o rugăciune, întrebat  dacă ii va elibera pe cei trei prizonieri americani,               
a replicat, laconic: “Voi mai reflecta.” Apoi s-a retras pentru o discuţie între patru ochi                    
cu Jesse Jackson. Au vorbit o oră şi jumătate, într-un birou şi în timpul unei plimbări      
pe aleile grădinii palatului prezidenţial. Puţin mai târziu, ministrul iugoslav de Externe 
anunţa că prizonierii vor fi eliberaţi.

Imediat, Jesse Jackson l-a sunat pe consilierul prezidenţial Sandy Berger, cerându-i         
să intervină pentru suspendarea bombardamentelor. “Soldaţii noştri sunt deţinuţi         
într-o unitate militară,” a spus Jackson. “Imaginaţi-vă ce ironie a sorţii ar fi dacă acum, 
când sunt pe punctul de a se întoarce acasă, unitatea ar fi distrusă de bombele noastre.” 
Iniţiativa lui Jackson le-a dat  mari bătăi de cap lui Bill Clinton şi oamenilor săi. 
Preşedintele american încercase să-l convingă pe reverend să renunţe să plece la Belgrad, 
însă fără succes. Acceptând eliberarea celor trei, Slobodan Milosevic a avut ocazia          
să-şi reafirme poziţia în favoarea găsirii unei soluţii politice şi să accentueze       
suferinţele civililor sârbi care îndurau bombardamentele. Şi - lucru foarte important -       
să anuleze, în ochii americanilor, imaginea unui despot nemilos, pe care i-o creaseră 
mediile occidentale. De remarcat  că, imediat după capturarea celor trei, în SUA,     
sprijinul populaţiei în favoarea intervenţiei militare împotriva Iugoslaviei crescuse cu 5 %.



Un avion american Harrier, care participa la bombardamentele NATO împotriva Iugoslaviei, 
s-a prăbuşit  în Marea Adriatică azi după-amiază, dar pilotul său a putut  fi recuperat teafăr, 
a anunţat purtătorul de cuvânt al Alianţei Jamie Shea, citat  de AFP. Accidentul s-a produs 
la ora 14.15 GMT, la 25 de mile în largul portului Brindisi, în timp ce avionul se întorcea 
dintr-o misiune de recunoaştere. Pilotul, al cărui nume nu a fost dat publicităţii,              
s-a catapultat şi a fost recuperat din mare, la bordul unui elicopter, fiind transportat        
pe nava americană USS Kearsarge. "Tirurile duşmane nu au nici o legătură                    
cu acest incident", a precizat Jamie Shea. 

Spre seară, am trecut pe la Centrul militar de presă, să ne depunem cererile de acreditare. 
Armata iugoslavă ne anunţase că trebuie să ne acredităm din nou, iar astăzi era ultima zi. 
De această dată, odată cu cererea de acreditare, trebuia plătită şi o taxă de 100 de dinari 
(10 DM). Am completat formularul şi unul din militarii care a preluat-o ne-a spus            
să venim luni, să ne luăm acreditările.

Postul de televiziune francez TF1 a anunţat în jurnalul de astăzi, de la ora 13.00, 
eliberarea cameramanului său Eric Vaillant, arestat  în 20 aprilie în apropiere de Rozaje 
(localitate din estul Muntenegrului). El fusese acuzat  că "a filmat fără autorizaţie soldaţi    
şi tehnică ale Armatei iugoslave". 

Alarma a sunat  la ora 21.00, însă în prima parte a nopţii am avut linişte. Raidurile aeriene 
au început după miezul nopţii. La 1.10, cinci rachete au distrus complet  două poduri      
din localitatea Krusevac şi podul de cale ferată de lângă Kursumlija. La 1.45, am asistat  
de pe acoperiş la cel mai puternic atac din ultima vreme asupra Novi Sad-ului.                
De când se încălzise afară, preferam să stăm pe acoperiş. Povesteam, mai beam o bere     
şi scrutam orizontul. De această dată, “spectacolul” a fost  fascinant şi ne-a ţinut             
cu sufletul la gură. Am numărat cel puţin 10 explozii şi, în două rânduri, câte o ciupercă 
uriaşă de foc s-a ridicat deasupra oraşului. Şase rachete loviseră din nou rafinăria. 
Antiaeriana trăgea din toate poziţiile, însă fusese copleşita de numărul avioanelor           
ce participau la raid. Un nor imens de fum negru se ridica spre cer în dreptul Novi Sadului. 

                          
           Incendiu la rafinăria de la Novi Sad, după un bombardament NATO



La 2.08, aşa cum ne aşteptam, avioanele au atacat şi Belgradul, însă aici antiaeriana       
a fost mai puternică şi atacul a fost respins, aşa că s-au întors spre Novi Sad.                 
S-au retras către nord şi au bombardat aeroportul din Sombor. Apoi au venit de jos         
şi, după ce au bombardat oraşul Cacak, au lovit releul postului de radio şi repetorul RTS 
de pe muntele Cer. Raidurile au fost oprite brusc după ora 2.14, când sârbii au doborât    
un avion F-16, care a căzut la Nakucane, lângă Sabac. Studio B a anunţat că pilotul a fost 
recuperat abia de al doilea elicopter, pentru că primul, cu 20 de puşcaşi marini la bord,    
ar fi fost, de asemenea, doborât. Pentru a-l putea salva, un al treilea elicopter a trebuit    
să deschidă focul asupra poliţiştilor sârbi care scormoneau pădurea, încercând să pună ei 
mâna primii pe pilot.  

Când am aflat ora la care fusese doborât, ne-am dat  seama că asistasem la lovirea lui. 
Priveam spre vest, unde antiaeriana lansa o perdea de proiectile şi, la un moment  dat,     
în spatele unui nor mărunt, am văzut  o explozie puternică. Nu am fost siguri             
decât după ce a fost anunţată doborârea avionului, pe care şi NATO a confirmat-o.  
Înainte de a ne culca, am văzut imagini de la locul unde se prăbuşise, în care se vedeau 
resturile acestuia, arzând în pădurea Pocerska Suma. Pe reactorul înnegrit se citea 
inscripţia “General Electric”, iar pe o bucată de fuselaj se distingea desenul unui vultur. 
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Alarma a încetat la 6.28, însă nu ne-am trezit decât mai târziu. Era duminică şi nici eu,   
nici Mile nu aveam transmisie decât seara. Jurnalele tuturor televiziunilor iugoslave arătau 
imagini ale rămăşitelor avionului F-16 doborât  azi-noapte şi repetau declaraţia lui Jamie 
Shea, care confirma că au pierdut  aparatul. Pe lângă acesta, sârbii mai spuneau             
că antiaeriana a mai lovit un avion inamic, de tip A-10.

"Avionul A-10 a avut o problemă la motor, provocată de apărarea antiaeriană", a confirmat 
purtătorul de cuvânt  al Alianţei Jamie Shea. “Pilotul nu a fost rănit şi a reuşit  să ajungă   
în Macedonia. Este pentru prima dată când un avion al NATO este lovit  de apărarea 
antiaeriană iugoslavă.” Conform militarilor occidentali, “avionul invizibil” F-117                 
ar fi fost  distrus după ce a fost dezechilibrat  de explozia, în apropierea sa,                       
a unei rachete antiaeriene. 

                       
        Jesse Jackson, împreună cu doi din cei trei militari americani eliberaţi



În această dimineaţă, din ordinul lui Milosevic, au fost  eliberaţi cei trei militari americani  
luaţi prizonieri în 31 martie. Ei au fost predaţi reverendului  Jesse Jackson, care a plecat 
spre Croaţia, într-un autocar însoţit de două automobile Mercedes. În comunicatul oficial 
difuzat de Centrul miliar de presă, se spunea: “Noi nu-i vedem pe soldaţii americani        
ca pe nişte inamici, ci ca pe nişte victime ale militarismului şi războiului.” În punctul       
de frontieră croat Lipovac, unde a fost  organizată o conferinţă de presă, cei trei soldaţi      
au spus că au fost foarte bine trataţi de sârbi, în timpul celor 32 de zile de captivitate.

Fost candidat  prezidenţial american şi vârf de lance al mişcărilor pentru drepturi civice   
din Statele Unite, Jesse Jackson este recunoscut ca o persoană care a avut  succes          
şi în trecut în misiuni controversate pe lângă lideri consideraţi paria de Washington,     
cum ar fi preşedintele sirian Hafez al Assad, liderul irakian Saddam Hussein sau şeful 
statului cubanez, Fidel Castro, comenta agenţia Reuters. Astfel, în 1984, Jesse Jackson      
a negociat  în Siria eliberarea unui ofiţer din marina militară americană. În 1987, în cursul 
unei călătorii la Havana, el a obţinut de la Castro eliberarea a 50 de deţinuţi cubanezi.    
În 1990, Jackson a fost primul american care a adus acasă ostatici din Kuweit şi Iran.      
Pastorul Jackson, baptist, în vârstă de 57 de ani, este una dintre personalităţile de frunte 
ale aripii de stânga a Partidului Democrat  din Statele Unite, de la care a reuşit să obţină, 
în două rânduri, nominalizarea în cursa pentru Casa Albã, în 1984 şi în 1988. 

La ora 11.00, în unele cartiere ale Belgradului a început să plouă cu fluturaşi albi.        
Erau nişte manifeste lansate de NATO, care i-au amuzat copios pe cei care le-au găsit. 
Sârbii erau îndemnaţi să se ridice la luptă împotriva lui Slobodan Milosevic.                     
În text, preşedintele iugoslav era comparat cu un inconştient jucător de poker,            
care va pierde şi provincia Kosovo, după ce întreaga ţară va fi transformată în ruine. 

                
                               Manifest lansat de NATO deasupra Belgradului

La 12.20, o bubuitură puternică a zguduit zidurile clădirilor din centrul oraşului. Am sărit 
de pe scaune, enervaţi că am crezut o clipă zvonul că, în schimbul eliberării               
celor 3 soldaţi, sârbii ar fi obţinut 3 zile de pace. Imediat după aceea, au început să sune 
sirenele alarmei aeriene. Deşi Apărarea civilă a anunţat că bubuitura a fost provocată     
de un avion al NATO care a spart bariera sonică la joasă altitudine, nu ne-a păcălit.     
Deja deosebeam bubuiturile şi, după ce am dat câteva telefoane, am aflat că un proiectil 
fusese lansat asupra cartierului Rakovica. Până la 14.02, când s-a ridicat alarma,            
nu s-a mai întâmplat nimic. 



NATO trebuie să constituie nucleul unei forţe internaţionale de securitate în Kosovo,         
a declarat purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat  american James Rubin         
într-o declaraţie acordată canalului de televiziune CNN. "Trebuie să vedem că aceste       
un milion de persoane se întorc la căminele lor. Refugiaţii nu vor să se întoarcă acasă, 
după ce au suferit atâtea atrocităţi, dacă o ceată de ucraineni se agită cu puştile.” 

Avioanele NATO s-au îndreptat spre zona oraşului Iriski Venac şi au bombardat  muntele 
Fruska Gora. La 14.30, la Gnjilane, în ciuda înverşunării cu care a ripostat  antiaeriana, 
NATO a reuşit să distrugă o hală a fabricii “Mladost”. 

O altă alarmă, care a durat 30 de minute, a fost anunţată la 18.57. La jurnalul RTS        
am aflat că, la ora 8.40, patru proiectile au lovit  sediul Poliţiei din Kosovska Mitrovica, 
distrugându-l din temelie. Exploziile au provocat mari pagube clădirilor din jur şi cel puţin 
50 de automobile au fost  sfărâmate. Cadavrele a doi bărbaţi au fost scoase                   
de sub dărâmături şi 35 de persoane au avut  nevoie de îngrijiri medicale.                      
În timpul raidului aerian de la prânz, au fost bombardate mai multe localităţi din Kosovo. 

                                   
       Casă din Kosovska Mitrovica, avariată de bombardamentul asupra Poliţiei

“În această dimineaţă, la autogara din Prizren, unde se aflau 3.000 de persoane,    
poliţiştii sârbi au început să controleze actele acestora şi să-i împiedice pe oameni          
să se urce în autobuze, deşi, anterior, Poliţia le pusese la dispoziţie aceste autobuze, 
pentru a putea pleca,” a declarat un martor ocular. Locuitor din Prizren, el a putut,     
totuşi, fugi împreună cu familia, pentru că este originar dintr-un sat vecin.                    
"S-a creat panică, toată lumea s-a grăbit să se urce în autobuze. Poliţiştii au tras             
o serie de rafale în aer."

Seara, am văzut interviul acordat de Mira Markovic, soţia lui Slobodan Milosevic,              
jurnalistului american Dan Rather de la CBS. În dorinţa de a servi publicului american 
clişeele cu care s-a obişnuit să trăiască, reporterii vânau orice mişcare a acestei femei. 
Făcea parte din imaginea - devenită clasică - a dictatorului care are o nevastă                 
ce îi alimentează cele mai absurde dorinţe. Pe care familia Ceauşescu o hrănise atâţia ani. 
Privind interviul, am avut doar impresia că văd o femeie hărţuită şi pusă, pe de o parte, 
să-şi apere soţul şi poporul, şi pe de altă parte, făcând faţă cu greu unui rol în care,       
de altfel, nu avea ce căuta. Interviul nu a adus nimic nou şi cred că i-a dezamăgit          
pe cei care l-au văzut. Mira Markovic a încercat să accentueze drama prin care trec sârbii 
şi să dezmintă, fără puterea de convingere a soţului său, acuzaţiile că forţele sârbe        
ar duce o campanie de purificare etnică în Kosovo. 



Ministrul german al Mediului, ecologistul Juergen Trittin, a pledat pentru eliminarea 
preşedintelui iugoslav Slobodan Milosevic, într-o intervenţie la postul public de televiziune 
ARD. Evocând ideea "asasinării tiranului", Trittin a declarat că apreciază această formă    
de violenţă ca fiind "justificată şi explicabilă".

Alarma a sunat la ora 21.05 şi am urcat  pe acoperiş, să vedem dacă se întâmplă ceva.    
La 21.46, când ne plictisisem şi ne pregăteam să coborâm, am văzut nişte străfulgerări 
albăstrii şi Belgradul s-a cufundat în întuneric. Întreaga Serbie s-a cufundat în întuneric. 
Am reuşit  să aflăm, de la un post de radio care şi-a pornit generatorul propriu de curent,    
că a fost lovită o centrală electrică şi sistemul energetic naţional a fost  avariat.           
NATO susţinea că, în acest fel, taie posibilitatea militarilor sârbi de a mai comunica          
şi împiedică folosirea radarelor care ghidează antiaeriana. De altfel, aproape din oră        
în oră, avioanele Aliaţilor au atacat Belgradul, lansând câte o rachetă, parcă pentru a testa 
capacitatea sârbilor de a riposta în aceste condiţii. Şi care a fost  promptă: fiecare rachetă 
a fost doborâtă.

                    
             Belgradul în beznă, după bombardarea instalaţiilor electrice

Fiind o situaţie cu totul nouă, nu am ştiut cum să reacţionăm şi am rămas pe acoperiş,   
să vedem ce se mai întâmplă. Am auzit la radio că, la Valjevo, 7 proiectile au lovit          
un cartier de locuinţe, două blocuri turn fiind complet distruse. Sârbii susţin că ar fi lovit, 
la rândul lor, un avion inamic. Pe la 2.30, am coborât, bâjbâind, în cameră şi am avut       
o surpriză neplăcută: la robinete nu mai curgea nici un strop de apă. Ne-am culcat 
înjurându-i pe americani şi războiul ăsta blestemat. Ne-am trezit la 4.30, cu lumina în ochi. 
Uitasem becul aprins şi, în centrul Belgradului, aprovizionarea cu energie electrică    
fusese restabilită. 

"Este vorba despre o armă ultrasecretă, despre care preferăm să nu discutăm în public,"  
a declarat purtătorul de cuvânt al Pentagonului Kenneth Bacon. "Aceasta dezorientează   
şi perturbă computerele, oprindu-le dintr-o dată, ceea ce - credem noi - are un important 
impact, chiar dacă durata blocajului a fost scurtă, de aproximativ 7 ore. Am vrut             
să demonstrăm capacitatea de a opri sistemul electric în momentul în care vrem noi,     
fără a distruge infrastructura de bază, care le permite civililor să fie aprovizionaţi            
cu electricitate."



Am mai dormit puţin şi m-am trezit ca să-mi pregătesc corespondenţa pentru emisiunea 
de dimineaţă. Am reuşit să aflu că prăbuşirea sistemului energetic iugoslav a avut loc 
după ce avioanele NATO au lansat  câteva bombe cu grafit asupra instalaţiilor 
termocentralelor de la Kostolac şi Obrenovac. Bombele nu au provocat distrugeri,            
ci doar o serie de scurt-circuite: acele flame albastre pe care le-am zărit de pe acoperiş. 

                          
    Distrugerile provocate de bombele cu grafit la transformatoarele electrice

Bombele cu grafit  erau o armă secretă, a cărei existenţă nu a fost  dezvăluita până acum   
şi care a fost  folosită pentru prima oară aseară. Ghidată prin satelit, bomba explodează 
deasupra instalaţiilor electrice şi împrăştie un nor de praf de grafit, care se întinde         
pe sute de metri şi provoacă scurt-circuite în lanţ. Curentul a revenit în câteva oraşe, 
prioritară fiind alimentarea spitalelor şi restabilirea aprovizionării cu apă. Slobodanka Ilic, 
directorul Institutului de Neonatologie, a declarat  că vieţile a 111 copii, născuţi         
înainte de termen şi internaţi în institut, au fost în mare pericol din cauza atacului. 
“Generatoarele noastre nu pot asigura electricitate decât pentru câteva ore                     
şi numai pentru aparatele vitale, ceea ce este insuficient pentru a oferi un ajutor medical 
adecvat copiilor născuţi prematur.”
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În aceasta dimineaţă, nu cred că au sunat sirenele încetării alarmei aeriene. Probabil,     
din cauza penei de curent. Sau, poate, de oboseală, nu le-am mai auzit  noi. În schimb,    
la 11.15, am sărit în sus din cauza unei bubuituri puternice, urmată de vuietul            
unor avioane care se îndepărtau. Am alergat pe acoperiş, dar n-am reuşit să vedem nimic. 
Cerul perfect senin, de un albastru ireal, mi-a umplut ochii de lacrimi. Parcă aveam      
nisip sub pleoape. 

Sârbii au anunţat că, în urma raidului de azi-noapte asupra oraşului Valjevo, 34 de 
persoane au fost rănite, iar două, ale căror case au fost  distruse, sunt date dispărute.     
În timpul atacului asupra a ceea ce a mai rămas din fabrica “Krusik”, o rachetă lovise       
o zonă locuită din apropiere, iar spitalul, situat la 60 de metri de fabrică, a fost serios 
avariat. Pentru ca oricine să-şi dea seama de proporţiile distrugerilor, sunt suficiente 
povestirile martorilor, care au spus că în 3 minute, asupra cartierului în care se afla fabrica 
au fost lansate 50 de proiectile de mare putere. 



Am avut o dimineaţă de coşmar. Am plecat  spre Media Center şi, când ne-am aşezat       
în faţa computerului şi am cerut barmanului să ne aducă o cafea, acesta ne-a zâmbit  trist, 
arătând spre robinet: “Nu avem apă.” M-am uitat la faţa lui Mile şi mi-am dat seama       
că nici eu nu arătam prea bine. Ne-am trezit umblând ca nişte somnambuli,             
printre alţi somnambuli ca noi - pentru că sârbii sunt mari consumatori de cafea -    
căutând disperaţi o cafenea unde să curgă apa. N-am găsit în tot centrul şi când          
ne-am întors la Media Center, se luase din nou curentul şi am fost  nevoţi să mai aşteptăm 
o oră, ca să putem folosi telefoanele, conectate într-o centrală digitală,              
alimentată - desigur - cu energie electrică.

Am trecut şi pe la Centrul militar de presă, să ne ridicam noile acreditări, dar nici acolo    
nu a fost curent şi ne-au chemat a doua zi. Am aflat că Armata Iugoslavă a interzis, 
începând de ieri, traficul în apele teritoriale ale ţării. Decizia a provocat noi tensiuni      
între cele două ţări ale Federaţiei Iugoslave, deoarece porturile la Marea Adriatică se aflau 
în Muntenegru. Imediat, Jusuf Kalamperovic, ministrul muntenegrean al Transporturilor,     
a protestat, cerând redeschiderea navigaţiei. Zâmbind pe sub mustaţă, un colonel sârb   
ne-a spus că iritarea este provocată de blocarea în larg a unor vapoare cu ţigări              
şi alte mărfuri de contrabandă, care urmau să ajungă în portul Bar.

Numărul trenurilor de marfă care tranzitează Vama Curtici s–a dublat de la începerea 
bombardamentelor asupra Iugoslaviei, transmitea corespondentul Mediafax.                
Prin vama arădeană intră şi ies, în medie 800 de vagoane de marfă pe zi, grupate           
în nouă perechi de trenuri, a declarat  Gheorghe Caba, şeful staţiei CFR Curtici,        
traficul fiind comparabil cu cel din vremea embargoului impus Iugoslaviei în timpul 
războiului din Bosnia. De asemenea, s–a intensificat şi traficul rutier prin punctele          
de frontieră. Dacă în luna martie, prin vămile Vărşand şi Nădlac treceau aproximativ     
900 de autovehicule în 24 de ore, în luna aprilie au trecut peste 1.300 în acelaşi interval 
de timp.

                            
                              Autobuzul distrus de NATO la Savine Vode

Mai târziu, a venit  vestea unei noi “pagube colaterale”. La ora 13.30, un autobuz           
plin cu călători, ce efectua o cursă între Djakovica şi Podgorica, a fost lovit de două 
rachete trase din avioanele NATO care atacau regiunea oraşului Pec. Autobuzul se afla      
la 5 km de graniţa dintre Kosovo şi Muntenegru, în apropierea satului Savine Vode. 
Pasagerii au fost  proiectaţi prin geamurile autobuzului, iar un crater de 30 de metri 
diametru şi 15 metri adâncime a apărut la nici 20 de metri de vehiculul distrus. 



Conform autorităţilor iugoslave, 20 de persoane au murit pe loc, iar alte 43 au fost rănite 
(dintre care 23 grav). Majoritatea pasagerilor erau bătrâni, femei şi copii.           
Intervenţia echipelor de prim-ajutor nu a fost posibilă decât după două ore,               
deoarece avioanele continuau să lanseze în zonă bombe cu fragmentaţie.                     
Era cel de-al treilea autobuz distrus în atacurile din ultimele 4 zile, iar sârbii                   
au acuzat NATO că atacă intenţionat astfel de vehicule, pentru a semăna teroare. 

Alianţa Nord-Atlantică a deschis o anchetă asupra informaţiilor privind bombardarea        
de către aviaţia sa a unui autobuz aflat în apropiere de Pec, despre care surse sârbe       
au afirmat că s-a soldat cu cel puţin 17 morţi şi 20 de răniţi, a afirmat un purtător         
de cuvânt militar al NATO. Alianţa negase iniţial că ar fi bombardat autobuzul. 

                            
                  Una din victimele din autobuzul bombardat la Savine Vode

În fine, după ora 17.00, am putut  să bem prima cafea din aceasta zi. Belgradul avea      
din nou curent electric. E greu de imaginat  plăcerea să-ţi bei cafeaua pe care o aşteptai 
de dimineaţă. Deja ne cumpăraserăm lumânări groase de la vânzătorii ambulanţi,       
care au invadat străzile încă de dimineaţă, de parca ar fi ştiut că NATO va bombarda 
instalaţiile electrice iugoslave şi de două săptămâni numai lumânări au fabricat.      
Oricum, iluminatul stradal nu a mai fost restabilit  şi în toate apelurile repetate la radio     
şi televiziune, oamenii erau rugaţi să nu folosească aparatele mari consumatoare           
de energie. Alimentarea cu apă a capitalei încă avea de suferit şi nu se găsea pâine.

Când am ajuns la hotel, recepţionerul ne-a anunţat că au mai sosit doi români.        
Pictori, spunea el, arătând către o masă a barului. Acolo, lângă Nelu Madjinca,      
directorul de la „Toplice” şi George Roncea, şedeau doi bărbaţi. Unul mărunţel,              
cu barbă, agitat ca un spiriduş, iar celalalt înalt, cu părul cărunt şi faţa parcă dăltuită    
într-o stâncă. Pictorii bucureşteni Octavian Penda şi Bogdan Stihi. Care au venit  la Belgrad 
la invitaţia Uniunii Artiştilor Plastici din Iugoslavia, pentru o expoziţie cu lucrările lor         
şi ale Luminiţei Ciupitu. Aceasta se îmbolnăvise şi nu a putut veni cu ei. Artiştii sârbi       
au spus că este primul gest  de solidaritate venit din partea unor români,                       
de la începutul războiului. Era şi cazul, pentru că ne săturase de câte ori ne-au arătat 
obrazul cu degetul. Coincidenţă: azi, a doua ştire, după bombardarea autobuzului           
de la Savine Vode, a fost cea potrivit căreia, Ministerul român al Apărării anunţase că,    
din spaţiul aerian românesc, pe care NATO îl putea folosi la discreţie, făceau parte          
şi aeroporturile şi instalaţiile aferente.



Am stat mult cu ei la masă, după ce ne-am terminat transmisiile pentru emisiunile de ştiri 
şi ne-au povestit ce mai era prin ţară. Erau tare fericiţi că ne-au cunoscut, ceea ce         
ne-a încântat. Le-am înşirat sfaturile noastre despre cum să se comporte în timpul 
raidurilor aeriene şi i-am chemat să stea cu noi pe acoperiş. 

Un român fost  împuşcat în abdomen în această noapte, pe malul iugoslav al Dunării,   
unde ajunsese cu o barcă metalică, cu scopul de a vinde câteva canistre cu benzină, 
transmite corespondentul Mediafax. Cezar Tincu (30 de ani) din Moldova Veche        
(Caraş-Severin), a plecat spre Iugoslavia pe Dunăre, într-o barcă metalică                     
cu motor Johnson. Ajuns pe malul sârbesc, el a fost împuşcat, reuşind cu dificultate       
să se întoarcă cu barca în România şi să ajungă în localitatea Pescari, unde a acostat 
lângă grădina lui Gheorghe Caracuancea. Proprietarul grădinii l–a găsit în jurul orei 1.00   
şi a anunţat imediat grănicerii. Tincu era în stare critică şi a spus că a fost împuşcat       
de sârbi. Medicii au declarat după operaţie că tânărul şi-a revenit din comă. 

Deşi a fost  senin şi au început spectaculos, atacurile NATO din această seară au fost      
de mică intensitate. La 21.45, eram deja pe acoperiş şi auzeam vuietul avioanelor.       
Ceva mai devreme, fusese atacată periferia oraşului Kraljevo. Acum, tirurile furibunde     
ale antiaerienei iugoslave din jurul Novi Sad-ului indicau direcţia atacului. Aici, o rachetă    
a lovit sediul televiziunii, urmată, după 10 minute, de o a doua şi de flăcările unui puternic 
incendiu. Piloţii NATO au folosit aceeaşi tactică mârşavă, ca la bombardarea clădirii 
General Stab din Belgrad: au lovit aceeaşi ţintă, la un interval de 10-15 minute, punând   
în pericol echipele de intervenţie. Din fericire, în sediul Televiziunii Novi Sad nu se afla 
nimeni în momentul atacului, aşa că nu au existat victime. De altfel, după distrugerea      
în 23 aprilie a clădirii RTS din Belgrad, puţine posturi de televiziune mai îndrăzneau        
să-şi ţină echipe de serviciu peste noapte, preferând să difuzeze filme non-stop. 

                          
                   Clădirea Televiziunii Novi Sad, după bombardament

N-au trecut decât  câteva minute şi am văzut antiaeriana Belgradului în acţiune.              
La un moment dat, pe un unghi de 180 de grade, întreg orizontul era acoperit               
de scânteile proiectilelor trase de sârbi. Am auzit câteva bubuituri puternice            
dinspre cartierul Rakovica, unde au fost atinse mai multe clădiri. Apoi am văzut  flacăra 
unei explozii dinspre aeroportul Batajnica. Alte trei proiectile au explodat în cartierul 
Strazevica, după care avioanele s-au îndepărtat, urmărite de bateriile artileriei sârbe.      
Au mai venit o dată la 3.30, când am auzit patru explozii undeva la periferie. 



Agim Ceku, care a luptat împotriva trupelor sârbe în războiul din 1993, a preluat    
comanda UCK. La începutul anului, Ceku demisionase din Armata croată, unde ocupa       
o funcţie echivalentă cu cea de general şi a urmat mai multe cursuri de specializare.      
Nu era prima oară când sârbii acuzau autorităţile de la Zagreb de implicare în conflictul  
din Kosovo. Generalul Rahim Ademi, cel mai înalt responsabil militar croat de origine 
albaneză, este unul din principalii strategi ai operaţiunilor de gherila ale UCK.

4 mai 1999

Alarma a încetat la ora 6.04, dar, după 8.20, Pancevo şi o mare parte a Belgradului        
au rămas fără curent electric. Încă nestabilizat, sistemul energetic naţional cedase        
din nou. Deşi autorităţile anunţaseră că, de astăzi, vom avea şi curent  şi apă.             
Aşa că ne-am mai cumpărat un rând de lumânări, câte o lanternă şi baterii de rezervă. 
Iar, înainte de a pleca de la hotel, am umplut mai multe sticle din plastic cu apă             
de la robinet, în caz că vor fi din nou probleme. 

Am sunat la Novi Sad şi am aflat că, după atacul de azi-noapte, clădirea televiziunii          
a fost parţial distrusă şi nu va mai putea fi folosită. Sârbii erau foarte indignaţi, pentru că 
Televiziunea Novi Sad era considerată un simbol al înţelegerii naţionalităţilor care trăiesc  
în Vojvodina. Emitea programe în şase limbi, printre care şi cea română şi, în anii trecuţi, 
îi întâlnisem la Timişoara pe câţiva din jurnaliştii ce lucrau acolo. Mulţi vorbeau             
mai bine româneşte decât unii realizatori de televiziune de la noi. Autorităţile locale        
au anunţat că vor încerca să-i ajute să reia emisia cât mai repede.

La 12.15, s-a anunţat din nou alarma aeriană. Nu numai la Belgrad, ci şi în majoritatea 
oraşelor iugoslave. Mai mult, la Kraljevo, cu câteva minute înainte de a suna sirenele,       
a fost bombardată din nou fabrica “Krusik”, doi muncitori fiind surprinşi de atac şi răniţi 
uşor. În Belgrad nu am auzit bubuituri, iar alarma a încetat la 15.49. 

Un avion de vânătoare F-16 al Alianţei Nord-Atlantice a doborât un avion MIG-29  
deasupra Iugoslaviei, a anunţat colonelul Richard Bridges, purtător de cuvânt                 
al Pentagonului, citat de AFP. “Aparatul a fost doborât  în jurul orei 13.00,                        
la câţiva kilometri de frontiera cu Bosnia, când un grup de avioane ale NATO                  
se întorceau după ce efectuaseră un raid asupra unei baze a aviaţiei militare.        
Aparatul F-16 a utilizat o rachetă antiradar pentru a lovi MIG-ul, care nu a reuşit              
să se apropie de avioanele NATO suficient de mult pentru a putea trage asupra lor,”          
a precizat generalul Charles Wald. De asemenea, un MIG-29, împreună cu alte două 
aparate iugoslave care nu au fost identificate, au fost distruse la sol de NATO                  
în timpul bombardamentelor din noaptea de luni spre marţi.

Astăzi, preşedintele Milosevic s-a întâlnit cu ofiţeri din conducerea Armatei şi Poliţiei,      
cu care a discutat despre situaţia din ţară. El i-a felicitat pe militari, afirmând că           
“au consimţit să facă sacrificii şi să suporte privaţiuni, pentru a împiedica cel mai mare 
agresor din lume să cucerească fie şi o fărâmă din teritoriul iugoslav”. “În acelaşi timp,    
au anihilat toate tentativele bandelor teroriste de a ne încălca graniţa şi au nimicit,          
în interiorul ţării, unităţile, bazele şi infrastructurile organizaţiei teroriste care îşi spune 
UCK,” a declarat Milosevic. Niciodată, în exprimarea oficială, nu am auzit  o altă sintagmă 
decât “organizaţia teroristă autointitulată UCK”. 



Prin asta, sârbii demonstrau că nici măcar denumirea nu doreau să o accepte.                
În comunicatul difuzat de Preşedinţie, se spune că au fost  arestate mai multe sute          
de persoane, pentru delicte criminale care pun în pericol siguranţa cetăţenilor,             
fiind pronunţat un mare număr de condamnări la pedepse cuprinse între 5 şi 20 de ani    
de închisoare.

Opozantul sârb Miroslav Hadzic a fost arestat  pe 9 aprilie la Belgrad şi nu a mai dat,       
de atunci, nici un semn de viaţă, a anunţat la Berlin editorul său german Arno Spitz,     
citat  de AFP. "Nu ştiu unde este închis şi dacă este încă în viaţă." Hadzic, fost colonel, 
lucrează de mai mulţi ani la Institutul de Ştiinţe Sociale din Belgrad şi face parte           
din mai multe grupuri de opoziţie. El a studiat  modul de transformare a armatei populare 
din Iugoslavia în factor de putere în cadrul regimului sârb şi felul cum a contribuit aceasta 
la explozia naţionalismului şi a propagandei de război în Iugoslavia. 

Ne-am dus din nou să întrebăm de noile acreditări, la Centrul militar de presă. A lui Mile 
era gata, dar a mea nu. Militarul care le împărţea mi-a spus să trec mâine.                    
Nu m-am neliniştit, pentru că nici a lui George Roncea nu era gata. M-am dus                 
la Media Center să scriu şi am încercat să aflu unde putem găsi un Internet-Café,      
pentru cazul în care se lua din nou curentul. Cel mai apropiat loc era                              
la “Dom Omladine” (Casa Tineretului), la următorul colţ. Oricum, atâta vreme                
cât era curent, preferam să stăm la Media Center, unde, pentru 60 de dolari                  
pe săptămână, aveam acces la telefon, fax, computer cu conexiune internet  şi acces       
la agenţiile de presă iugoslave.

                               
                                      Bombă cu grafit de tip BLU-114/B

Am văzut astăzi ce conţineau bombele care au provocat căderea sistemului energetic 
iugoslav. Arma secretă a americanilor. Proiectilele erau pline cu nişte cutii mai mici,         
de forma conservelor de bere, în care se aflau praf de grafit şi ghemotoace de fire         
din aluminiu. Cutiile explodau deasupra instalaţiilor electrice şi, în afara grafitului             
– bun conducător electric – care se împrăştia deasupra lor, din cauza scurt-circuitelor, 
firele de aluminiu se înfăşurau în jurul cablurilor de înaltă tensiune, formând un fel de fuior 
ţesut de un păianjen uriaş. Cablurile deveneau inutilizabile şi trebuiau înlocuite               
în întregime.



Cotidianul belgrădean “Glas javnosti” a publicat o reproducere a scrisorii de adio lăsate    
de Christopher Stone, unul din cei trei soldaţi americani luaţi prizonieri de sârbi şi eliberaţi 
duminică. Mi s-a părut amuzantă: “După toate aceste zile, am început să iubesc      
poporul sârb şi voi continua să mă rog lui Dumnezeu pentru pace şi pentru sfârşitul 
acestui război. Vă mulţumesc, în special pentru ţigările pe care mi le-aţi dat.”      
Scrisoarea se încheia cu câteva cuvinte, scrise cu stângăcie în sârbeşte: “Vă mulţumesc 
frumos. Sunteţi foarte drăguţi. Dumnezeu să vă ajute.” Şi era semnată “Chris Stone,       
zis Slobodan”. 

Alianţa Nord-Atlantică va face o pauză în operaţiunea împotriva Iugoslaviei,                
dacă forţele sârbe vor începe să se retragă din Kosovo, a afirmat  ministrul britanic          
al Apărării George Robertson, citat de AFP. Şi Bill Clinton a anunţat, pentru prima dată, 
posibilitatea unei "pauze" în atacurile NATO. “O suspendare a bombardamentelor   
împotriva Iugoslaviei implică acceptarea de către autorităţile de la Belgrad a principiilor    
de bază enunţate de NATO şi cel puţin începerea retragerii forţelor sârbe."

Întreaga presă iugoslava a preluat o ştire a cotidianului “Washington Times”,         
conform căreia membrii UCK sunt antrenaţi în tabere din Afganistan şi Bosnia conduse    
de liderul islamist Osama bin Laden. Acesta este bănuit şi că ar finanţa              
organizaţia separatistă albaneză. Bin Laden era deja considerat de Guvernul american  
unul din cei mai periculoşi terorişti ai lumii, fiind acuzat că a organizat  atentatele           
din vara anului 1998 împotriva ambasadelor americane din Nairobi şi Dar-es-Salaam.

Iar am avut de suportat reproşurile sârbilor, din cauza vizitei pe care premierul britanic 
Tony Blair a făcut-o astăzi la Bucureşti. De data asta, ne-au ironizat chiar cu vorbele 
preşedintelui Emil Constantinescu, care i-a amintit lui Blair că România a pierdut          
până acum, din cauza crizei iugoslave, peste 700 de milioane de dolari, pe care speră      
să-i recupereze cumva. “Scriitorul” Dragan ne-a întrebat, zâmbind pe sub mustaţa 
stufoasă, dacă îi vom recupera la fel ca pierderile suferite din cauza precedentului 
embargo. Ştia bine că n-am văzut un cent.
 
"Astăzi vreau să-mi iau un nou angajament,” a spus Blair, într-o alocuţiune în faţa 
camerelor reunite ale Parlamentului. “La Consiliul European din decembrie de la Helsinki, 
Marea Britanie va sprijini lansarea unei invitaţii de începere a negocierilor de aderare       
la Uniunea Europeană pentru România. La summit-ul de la Washington, Alianţa               
şi partenerii săi au stabilit o cale clară de urmat pentru statele aspirante.              
România rămâne în fruntea listei de candidaţi. Vreau ca România să adere rapid la NATO.” 
Potrivit  agenţiei Mediafax, Tony Blair şi-a exprimat admiraţia pentru modul în care 
România a acţionat în domeniul asigurării securităţii sale naţionale, ca şi a celei regionale.  
El a afirmat că nimeni nu ameninţă graniţele României şi că nimănui nu îi va fi permis     
să o facă. 

Înainte de a-mi începe transmisia pentru Ştirile de la 19.30, până să-mi vină rândul,       
am ascultat ştirile dinaintea mea. L-am auzit pe Victor Babiuc, ministrul Apărării,           
care atrăgea atenţia parlamentarilor români că nu poate fi acuzat că i-a tras pe sfoară 
pentru că nu le-a spus că spaţiul aerian românesc cuprinde şi aeroporturile.          
Maliţios, acesta a pretins că MapN nu şi-a permis să considere că parlamentarii             
nu ştiu ce votează sau că au ignorat Codul aerian – lege votată chiar de ei, cu mai puţin 
de doi ani în urmă.



De altfel, disputa mi se părea inutilă, deoarece colegii din Timişoara mi-au spus             
că experţii NATO care au inspectat  aeroportul le-au dezvăluit  că acesta nu poate fi folosit 
de avioanele Alianţei, deoarece nu pot decola sau ateriza înarmate de pe el.             
Pentru a transforma aeroporturile româneşti în baze de lansare, ar fi nevoie de investiţii 
considerabile şi, mai ales, de timp. Aşa că piloţii NATO nu aveau nevoie decât               
să-şi uşureze misiunile, pătrunzând, în timpul atacurilor, în spaţiul nostru aerian.        
Mulţi timişoreni au început, însă, să privească cu alţi ochi donaţia pe care o făcuse NATO 
cu un an în urmă, când la Timişoara a fost instalat unul din cele mai performante    
sisteme radar din lume.

Parlamentul bulgar a aprobat cu 153 de voturi pentru, 81 împotrivă şi o abţinere, 
deschiderea spaţiului aerian pentru avioanele NATO, informează AFP. Bulgaria era      
ultima ţară vecină cu Iugoslavia care nu deschisese încă spaţiul aerian pentru aparatele 
Alianţei Nord-Atlantice. Ministrul Afacerilor Externe Nadejda Mihailova a asigurat 
Parlamentul că acordul nu înseamnă că Bulgaria va participa "direct sau indirect              
la conflictul din Kosovo".

Deoarece le era teamă că vor pierde legătura cu mine pentru Ştirile de la 19.30,       
colegii mei mă sunau la 19.25 şi rămâneam în legătură directă până îmi venea rândul.   
Aşa ascultam toate ştirile dinaintea mea. Ca de obicei, mă suna “Beavis”, sunetistul     
regiei de emisie. Nu ne cunoscusem până atunci, dar am devenit prieteni vorbind            
la telefon. Uneori avea chef de glume, alteori era îngrijorat, dar întotdeauna                   
îşi găsea câteva clipe să vorbească cu mine. Îi povesteam cum o mai duc,                     
ne spuneam bancuri şi îmi promitea că, atunci când mă voi întoarce acasă,                      
o să-mi dea nişte jocuri pe computer, care să mă facă să uit toată nebunia de la Belgrad.

Seara, la jurnalul RTS, am văzut  imagini ale unui avion american A-10, despre care     
sârbii au spus că a fost doborât în provincia Kosovo, împreună cu un alt aparat, în timp ce 
încercau să bombardeze o regiune în care se afla generalul Vladimir Lazarevic.           
Acesta era comandantul Corpului Priştina al Armatei iugoslave şi inspecta unităţile          
din zonă. În imagini am văzut unul din motoarele avionului, lovit  în plin de un proiectil,         
şi plăcuţa de identitate a aparatului, pe care scria “modelul A-10, seria A40662,         
codul 77751”. Imaginile purtau data de 2 mai, ceea ce m-a făcut să cred că ar putea fi 
avionul despre care Eric Mognot, purtător de cuvânt  al NATO, a pretins că ar fi reuşit       
să aterizeze de urgenţă pe aeroportul din Skopje. Se pare ca n-a fost chiar o reuşită.

                             
                                 Antiaeriana Belgradului în acţiune



Alarma aeriană a sunat  la 21.30. Am urcat  cu toţii pe acoperiş, să vedem ce se întâmplă. 
În această seară eram mulţi: eu, Mile, George Roncea, Tavi Penda, Bogdan Stihi şi Remus, 
un tânăr care apăruse, în mod ciudat, de câteva zile la Belgrad. Părea un fel de hippy       
şi aşa dorea să se poarte. Ne-a spus, când a venit, că nu e ziarist, ci student la Filosofie  
şi a venit la Belgrad din solidaritate cu suferinţa poporului sârb. Nu avea prea mulţi bani  
şi încerca să se ţină după noi. După ce i-am arătat ce era de văzut, l-am lăsat                
în plata Domnului şi ne-am văzut de treabă. Nelu Madjinca, directorul de la „Toplice”,         
îi dăduse o cămăruţă, aproape pe gratis, şi habar n-aveam ce şi unde mănâncă.            
În general, seara nu stătea cu noi, dar astăzi venise şi el.

De această dată, pe acoperiş au venit Nelu cu Dragan, “scriitorul”, care era însoţit           
de încă un bărbat. Din felul în care se purta Dragan cu el, am înţeles că era un fel          
de superior al său, care îi verifica activitatea. Ne-am făcut că plouă şi le-am sugerat, 
discret, celorlalţi, să nu facă gesturi necugetate. În timp ce priveam antiaeriana           
care încerca să respingă un atac, am auzit, în spatele meu, declicul unui aparat foto.      
M-am întors şi l-am văzut pe Remus. I-am şoptit  să se potolească, până pleacă Dragan    
şi şeful lui. După câteva minute, am mai auzit un clic. În acel moment, Mile Cărpenişan,               
care îl observase şi el, s-a dus în faţa lui şi, pe un ton care nu admitea replică,                
i-a cerut aparatul foto. Furios, i-a scos filmul din aparat şi i l-a întins lui Dragan,  
spunându-i: “Un cadou din partea noastră.” Tavi Penda, care văzuse întreaga scenă,        
l-a luat pe Remus de guler şi i-a spus: “Dispari de aici, că te arunc de pe acoperiş!    
Mâine dimineaţă, îţi faci bagajele şi te cari acasă. Dacă te mai văd după ora 8.00 în hotel, 
chem Poliţia!” Din acea clipă nu l-am mai văzut, însă aveam să mai auzim de el.

Un număr de până la 3.000 de refugiaţi din Kosovo vor sosi în România, până la sfârşitul 
lunii iunie, din cifra maximă de 6.000 pentru care Guvernul şi-a exprimat disponibilitatea,   
a anunţat purtătorul de cuvânt al Ministerului de Interne Carmen Vasile, citat                 
de Mediafax. Astăzi, în jurul orei 16.00, pe aeroportul Bucureşti-Otopeni urmau               
să sosească aproximativ 600 de refugiaţi kosovari, care vor fi transportaţi                       
la Sărata-Monteoru, în judeţul Buzău. Ministerul de Interne va suporta costul cazării        
la hotelul “Parc” a celor 600 de kosovari, calculat la preţul de 80.000 lei pentru o cameră 
în care pot încăpea până la 5 persoane.

Mai târziu, după ce au coborât  Dragan şi şeful său, Nelu ne-a povestit că duminică 
dimineaţa, câţiva vecini i-au atras atenţia că un individ bărbos face poze de pe acoperiş.  
A urcat imediat şi l-a găsit pe Remus. Deşi îi atrăsesem atenţia să nu urce ziua              
pe acoperiş, tipul nu numai că nu ne-a ascultat, dar făcea şi poze. În atmosfera             
de suspiciune generală de la Belgrad, când sârbii vedeau spioni peste tot,                   
asta ne mai lipsea. Noroc că Nelu a aplanat incidentul. Câteva zile mai târziu,           
aveam să ne întâlnim cu poetul Adam Puslojic, care ne-a povestit că, după ce l-am gonit 
de la hotel, Remus s-a dus la el. Îl cunoscuse la Uniunea Scriitorilor şi l-a rugat             
să-l găzduiască şi să-i împrumute nişte bani, spunându-i că o să-i înapoieze a doua zi. 
După care a dispărut. Numele complet al acestui bizar personaj este Remus Cernea,      
cel care avea să încerce să candideze – 10 ani mai târziu – la tot felul de funcţii în stat, 
inclusiv la cea de preşedinte al României. 



Incidentul din seara aceasta ne-a tăiat elanul tuturor şi am coborât în barul hotelului.    
Am rămas la poveşti şi, înainte de a pleca, Dragan ne-a spus să mergem mâine în piaţa 
din Novi Beograd şi să-l căutăm pe Cika Zika (unchiul Zika). Acesta era un vânzător         
de la o tarabă, care fusese concentrat într-o unitate de artilerie antiaeriană şi a doborât   
un avion NATO, drept pentru care a primit o permisie.

"Sosirea, luni, în Macedonia, a mai mult  de 11.600 de refugiaţi, veniţi - în cea mai mare 
parte - din regiunea Podujevo, reprezintă cea mai mare acţiune de deportare desfăşurată 
într-o singură zi, începând din 2 aprilie,” a declarat  Jamie Shea, citat  de Reuters.    
"Această deportare masivă lasă să se înţeleagă că regiunea este supusă unei operaţiuni 
de epurare etnică. Este prea exact localizată geografic, ca să nu intre în cadrul            
unei campanii sistematice de deportări." NATO a anunţat  că în ultimele zile,       
aproximativ 50.000 de etnici albanezi au fost expulzaţi din localitatea Prizren                   
şi din împrejurimi. Cei mai mulţi au fost  obligaţi de către Armata iugoslavă să participe     
la construirea de fortificaţii în jurul oraşului, a declarat  Shea. "Credem că Armata iugoslavă 
a decis să construiască un fel de «linie Maginot» în jurul Prizrenului, fără îndoială,    
pentru a anticipa o eventuală operaţiune terestră a NATO în provincia Kosovo.”

După miezul nopţii, avioanele NATO s-au concentrat din nou asupra oraşului Uzice,     
unde au fost numărate 10 explozii, şi asupra regiunii Bajna Basta, unde se află 
hidrocentrala avariată acum câteva nopţi. Antiaeriana a ripostat puternic şi, la 1.30,         
a reuşit să doboare un avion inamic, în timp ce intra în spaţiul aerian iugoslav,         
venind dinspre Bosnia. Desigur că, la Bruxelles, Monique Tuffeli, unul din purtătorii          
de cuvânt ai Alianţei, a dezminţit imediat informaţia. 

La ora 3.00, după ce au pâlpâit de câteva ori, toate becurile din hotel s-au stins.    
Belgradul rămăsese din nou fără curent, deoarece sistemul energetic naţional nu era încă 
stabilizat şi rezista cu greu la sarcini mai mari. Am oftat şi ne-am dus la culcare.      
Oricum, la noi era linişte şi, în afară de Vranje, unde au explodat  patru proiectile                  
de mare putere, atacurile NATO nu au fost prea intense.

Unul dintre cele mai prestigioase institute de studii în domeniul apărării,                
Institutul Internaţional pentru Studii Strategice (IISS), a lansat o mulţime de critici          
la adresa NATO pentru modul de gestionare a crizei din Balcani, acuzând Alianţa            
că a recurs la o "diplomaţie insuficient de agresivă" şi că a nesocotit regulile                 
cele mai elementare ale războiului modern. "Strategia adoptată pentru campania           
din Balcani şi punerea sa în practică ridică numeroase semne de întrebare în ceea ce 
priveşte capacitatea NATO de a concepe şi de a executa operaţiuni politico-militare 
complexe", a afirmat John Chipman, directorul IISS. “NATO ar fi trebuit în primul rând      
să-l convingă pe Milosevic că are numai de câştigat  de pe urma soluţiei diplomatice 
propuse la Rambouillet şi că ar pierde totul printr-o soluţie impusă prin forţa armelor.”
"Anunţând dinainte natura progresivă a campaniei sale de bombardamente aeriene,         
în trei faze, NATO s-a lipsit  de unul dintre principiile elementare ale oricărui război,       
care este efectul-surpriză. Îndepărtând opţiunea unei intervenţii terestre într-un mediu 
ostil, Alianţa a nesocotit o altă regulă: cea care constă în a lăsa inamicul să se îndoiască 
de intenţiile adversarului.” Rezultatul probabil al episodului din Balcani este că totul         
se va termina cu un protectorat - o soluţie nefericită, sub forma acordării independenţei 
de facto a provinciei Kosovo, lipsită de orice legitimitate în ochii Belgradului şi generatoare 
de instabilitate.



5 mai 1999

De dimineaţă, m-am dus din nou la Centrul militar de presă, să întreb dacă mi-e gata 
acreditarea. Uşor contrariat şi el, militarul de la biroul de acreditări mi-a spus că            
nu o găseşte printre cererile aprobate, dar se va interesa ce se întâmplă. Mi-a spus        
să stau liniştit, pentru că totul se va rezolva până mâine.

M-am dus cu Mile în piaţa din Novi Beograd, să verificăm dacă Dragan nu ne-a păcălit.    
În piaţă, printre vânzătorii de la tarabele unde găseai tot  ce-ţi trecea prin minte,            
de la legume şi fructe la baterii sau casetofoane, era mare veselie. În mijlocul lor,      
călare pe un butoi cu bere, stătea Cika Zika, un sârb între două vârste, care dădea         
de băut tuturor şi povestea cum a doborât el avionul inamic, ispravă pentru care a primit 
permisia. Ne-am aşezat lângă el şi am primit şi noi câte un pahar cu bere.                  
Cika Zika explica, cu lux de amănunte, cum a văzut avionul, a ochit  şi a tras.                  
O explozie imensă a luminat cerul şi şeful unităţii sale, un colonel, a venit                     
să-i strângă mâna, în timp ce camarazii îl îmbrăţişau. Fără prea mare experienţă de luptă, 
Cika Zika nimerise avionul ! Am rămas aproape o oră să-l ascultăm, pentru că,          
odată cu paharele ciocnite cu prietenii, povestea devenea tot mai frumoasă,                   
la sfârşit  semănând cu o scenă din “Războiul stelelor”. Ne-am amuzat  copios şi am plecat, 
pentru că aveam treabă.

Un elicopter american de atac de tipul AH-64 Apache s-a prăbuşit  dimineaţă devreme, 
într-un zbor de antrenament în Albania, la 75 de kilometri de aeroportul militar Rinas,    
cei doi membri ai echipajului pierzându-şi viaţa, a anunţat  un purtător de cuvânt  militar 
american, citat de AFP. “Aparatul nu a fost confruntat  cu tiruri ale armatei duşmane.”        
Este prima dată când militari ai forţelor aliate îşi pierd viaţa, în şapte săptămâni             
de la declanşarea intervenţiei NATO în Iugoslavia şi al doilea aparat de acest  tip care,       
în ultimele nouă zile, are un accident în Albania. 

Accidentul a fost anunţat  imediat  de mass-media iugoslave, iar sârbii au făcut            
mare băşcălie de elicopterele Apache. “Cad singure,” îmi spunea un amic la Media Center, 
“îţi imaginezi ce se va întâmpla când ne vor ataca.” Adevărul este că, trăgând cu urechea 
la ce vorbeau doi ofiţeri la Centrul militar de presă, am înţeles că nu a fost vorba         
chiar de un accident, elicopterul fiind doborât de o rachetă bine ţintită de sârbi.

                                 
                          Rămăşiţele elicopterului Apache prăbuşit în Albania



Prăbuşirea elicopterului de atac american Apache în nordul Albaniei a fost provocată,    
fără îndoială, de un tir al artileriei antiaeriene iugoslave şi nu de o deficienţă tehnică, 
afirmă publicaţia germană "Welt  am Sontag". Revista citează un raport  confidenţial 
întocmit de un grup de experţi ai NATO, care a analizat circumstanţele incidentului, 
ajungând la concluzia că elicopterul s-a prăbuşit după ce fusese lovit. Concluzia             
se bazează pe faptul că explozia elicopterului s-a produs în aer şi nu la impactul cu solul. 

La ora 13.00, a revenit curentul în Belgrad. Însă doar în centrul oraşului şi la obiectivele 
prioritare (spitale, Armată, Poliţie, brutării etc). Din cauza penei de curent, nici apa        
nu curgea la robinete, iar transportul în comun se făcea doar cu autobuzele, care circulau 
în regim de week-end. Posturile de radio şi televiziune continuau să facă apel la oameni, 
când aprovizionarea cu energie se va restabili, să nu folosească aparate electrice de mare 
putere şi să-şi facă rezerve de apă potabilă. 

"Suntem pe punctul de a câştiga, iar conducerea iugoslavă şi forţele ei militare               
şi de securitate sunt aproape de prăbuşire", a afirmat generalul Wesley Clark,                
cu ocazia vizitei lui Bill Clinton la sediul NATO de la Bruxelles. "Campania aeriană            
dă rezultate," i-a spus, la rândul său, generalul german Klaus Naumann,           
preşedintele Comitetului Militar.

Un convoi umanitar al filialei din Grecia a organizaţiei “Medecins du Monde” a fost 
bombardat de avioanele NATO în apropiere de oraşul Urosevac. Convoiul transporta          
10 tone de alimente şi medicamente pentru populaţia din Kosovo. Conducerea NATO 
fusese informată despre ziua, ora şi traseul pe care se va face deplasarea convoiului,      
iar cele trei camioane aveau pânze imense, albe, pe care era pictată o cruce roşie,             
şi drapelele Greciei. Unul din proiectilele lansate din avioane a explodat în urma       
ultimului camion, însă, din fericire, nimeni nu a fost rănit. Cele trei vehicule au fost 
imobilizate mai multe ore, timp în care dr. Lakis Nikolaou, care conducea delegaţia,          
a luat legătura printr-un telefon cu emisie prin satelit cu preşedintele “Medecins             
du Monde-Grecia” şi i-a spus, speriat: “Cereţi ajutor! Alertaţi pe toată lumea!          
Suntem bombardaţi!”

Convoiul cu ajutoare a ajuns la Priştina târziu, sârbii acuzând NATO că, după ce               
a bombardat trenuri, autobuze şi convoaie de refugiaţi, acum atacă şi convoaiele 
umanitare. De altfel, Slobodan Milosevic îl prevenise pe preşedintele Crucii Roşii 
Internaţionale că, deşi membrii acestei organizaţii sunt liberi să vină oricând în ajutorul 
populaţiei din Kosovo, nu le poate garanta securitatea, deoarece NATO bombardează         
zi şi noapte provincia. După cum ne-au povestit nişte jurnalişti ruşi care s-au întors       
din Kosovo, antiaeriana sârbă este perfect camuflată şi nu ripostează împotriva atacurilor 
aeriene decât  foarte rar, când militarii sunt siguri că îşi ating ţintele. De aceea,                 
zi şi noapte, avioanele Alianţei se plimbă nestingherite în toate direcţiile, lansând proiectile 
în tot ce mişcă.

Alianţa Nord-Atlantică a afirmat că nu a atacat convoiul umanitar al organizaţiei    
Medecins du Monde, relatează AFP. "Nu am atacat nici un convoi. Nu am atacat niciodată 
civili şi nu am indicaţii referitoare la bombardarea de către NATO a convoiului respectiv,”   
a declarat, în cursul unei conferinţe de presă, generalul german Walter Jertz,      
purtătorul de cuvânt militar al Alianţei Nord-Atlantice.



Astăzi, a ajuns la Belgrad Aidan White, secretarul general al Federaţiei Internaţionale       
a Jurnaliştilor. Am vizitat împreuna ruinele clădirii RTS, care l-au impresionat                   
în mod deosebit. “În acest conflict, nimeni nu are mâinile curate,” a spus Aidan White. 
“Fac apel la ambele părţi, să-i ocrotească pe jurnalişti, pentru că bombardându-i,      
nimeni nu va câştiga războiul.” Milorad Komrakov, preşedintele Uniunii Ziariştilor din Serbia 
a declarat că nici o bombă nu va putea ascunde adevărul despre ce se întâmplă acum      
în Iugoslavia. 

                           
Sediul televiziunii naţionale iugoslave, după ce a fost bombardat de NATO

Eram tot mai stresaţi de posibilitatea întreruperii curentului electric şi - ca o consecinţă 
directă - a alimentării cu apă. Mai ales după ce Croaţia a respins cererea Iugoslaviei       
de a-i furniza energie, pentru a face faţă situaţiei. Am cumpărat un bax cu apă plată        
la 1 litru şi jumătate, aveam deja baia plină cu sticle din plastic umplute cu apă,             
să ne putem spăla, iar pe holul hotelului, Nelu pusese găleţi pline cu apă.          
Menajerele hotelului ne spălau hainele pe apucate. Îmi cumpărasem trei lanterne:            
una o purtam în geantă, aveam una în buzunar, iar pe a treia o ţineam pe noptieră.      
Ne-am cumpărat lumânări groase şi ne băteam capul ce altceva mai am fi avut nevoie.   
Cel mai tare mă deranja greutatea cu care puteam să scriu pe computer                      
sau să-mi transmit materialele la Bucureşti. Deja găsisem două Internet-café-uri,            
în zone diferite ale oraşului. 

În seara asta, la ştirile RTS, am văzut un ţăran din Kraljevo, care găsise pe câmp       
două rezervoare ale unui avion NATO, pline cu 100-150 de litri de carburant.             
Semn că avionul a fost atins de apărarea antiaeriană şi a scăpat  de ele, lansându-le       
pe câmp, pentru a putea să se retragă spre cel mai apropiat aeroport. Gospodar,     
ţăranul le agăţase de tractorul său şi le târa spre casă, bucuros că are cu ce                 
să-şi alimenteze maşinile. A urmat un reportaj despre o operaţiune a Armatei iugoslave,   
în pădurile de lângă punctul de frontieră cu Albania de la Kosare, lângă Djakovica.       
Aici, soldaţii sârbi au lichidat un grup de luptători UCK, în timp ce încercau să intre          
în Kosovo, pentru a pregăti – spunea reporterul – infiltrarea unui grup important            
de terorişti albanezi. În zona de frontieră, atacurile NATO fac prăpăd zi şi noapte.     
Astăzi, între 8.00 şi 14.45, în regiunea Merdare, unde sunt camuflate trupele          
Armatei iugoslave care păzesc graniţa, au căzut peste 70 de proiectile şi bombe             
cu fragmentaţie. 



NATO a respins ideea de a trimite în Kosovo o forţă internaţională "echipată cu armament 
uşor" a căştilor albastre ale ONU, refuzându-i preşedintelui Milosevic dreptul de a alege 
ţările care să participe la o forţă militară de pace în provincia Kosovo, informează AFP. 
Jamie Shea a declarat că “această forţă trebuie să fie puternică şi concepută de NATO.  
Ea trebuie să acţioneze eficient, trebuie să aibă un mandat, un echipament şi reguli       
de luptă solide, pentru a fi recunoscută de toată lumea şi ea trebuie să creeze un climat 
de încredere propice întoarcerii refugiaţilor".

Continuând să se joace cu speranţele oamenilor, RTS a prezentat pe larg decizia     
Camerei Reprezentanţilor a Adunării Naţionale din Belarus, care a votat  în unanimitate     
în favoarea aderării Iugoslaviei la Uniunea Rusia-Belarus. Ceva mai rezervat, Andrei Kozir, 
preşedintele Comisiei pentru relaţii externe a afirmat: “Aprobarea aderării nu înseamnă   
că, imediat, Iugoslavia aderă la uniune. Nici o aderare nu va fi posibilă decât după oprirea 
tuturor acţiunilor militare în Iugoslavia.” Adică frecţie la un picior de lemn.

                     
                   Ibrahim Rugova, alături de Massimo D’Alema la Roma

Se dă o adevărată bătălie în jurul liderului moderat al albanezilor din Kosovo,         
Ibrahim Rugova, care a fost  lăsat să plece în Italia. A fost o mişcare iscusită                    
a lui Milosevic, care şi-a demonstrat afirmaţiile că Rugova este liber să facă tot ce doreşte. 
Ceea ce dovedea că şi acordurile pe care le-a semnat când a fost la Belgrad le-a făcut  
fără să-i fie forţată mâna, cum pretindeau liderii occidentali. Nebojsa Vujovic, purtătorul 
de cuvânt al Ministerului iugoslav de Externe a anunţat astăzi că reprezentanţii regimului 
de la Belgrad se întâlnesc zilnic cu Rugova, cu care continuă să discute rezolvarea politică 
a situaţiei din Kosovo. Pe de altă parte, Baton Haxhiu, redactorul şef al cotidianului         
de limbă albaneză din Kosovo “Koha Ditore” s-a îndoit că Rugova s-ar fi dus de bunăvoie 
la Roma, unde încearcă să obţină, cu ajutorul italienilor, un acord de pace cu Belgradul. 
Vizibil iritat de reapariţia liderului albanez în prim planul vieţii politice internaţionale,    
Sabri Godo, preşedintele Comisiei de politică externă a Parlamentului de la Tirana            
a declarat: “Sunt în permanentă legătură cu toate forţele politice din Kosovo, de la UCK    
şi până la Hashim Thaqi, dar până astăzi, nu s-a vorbit  de vreo misiune a lui Rugova,    
nici despre intenţia de a i se încredinţa vreun mandat. Nu înţeleg ce se întâmplă.”



Tinerele refugiate de origine albaneză din Kosovo sunt obligate să se prostitueze            
de grupările mafiote în Abania, a afirmat Sadako Ogata, reprezentantul UNHCR, citată      
de AFP. “Fetele frumoase sunt date pe mâna traficanţilor. Multe sunt trimise în Italia         
şi sunt  constrânse să se prostitueze.” Ea a avertizat că fenomenul va lua amploare,      
dacă nu se vor lua măsuri energice şi urgente. Acest trafic exista şi înainte de război        
şi este opera grupărilor mafiote. Înaltul Comisar şi-a mai exprimat îngrijorarea cu privire   
la pericolul în care se află unii refugiaţi de a fi recrutaţi cu forţa în UCK, pentru a fi trimişi 
să lupte împotriva forţelor sârbe.

Vuk Obradovic, preşedintele Partidului Social-Democrat din Serbia, un fost  general        
care a deţinut postul de purtător de cuvânt al Statului Major General, a dat un interviu 
incendiar (sau cel puţin aşa credeau unii) cotidianului “Vecernji List” din Croaţia.      
Uitând că partidul său este unul “de buzunar”, Obradovic susţinea că Slobodan Milosevic 
nu reprezintă nici Serbia, nici poporul sârb. “Ţinând cont de funcţia pe care o exercită, 
Milosevic este, cu siguranţă, persoana cea mai vinovată că ţara este în conflict               
cu cea mai puternică maşină de război din lume. Cer cu insistenţă demisia preşedintelui 
Slobodan Milosevic. El nu poate scăpa de răspundere.” Reacţia lui Vuk Obradovic,          
care a candidat fără succes la alegerile prezidenţiale din 1996, iar acum susţinea            
că moralul poporului sârb e la pământ, se datora mai degrabă disperării că,              
odată cu fiecare bombă care cădea asupra Iugoslaviei, situaţia Opoziţiei sârbe devenea   
tot mai ingrată, iar Milosevic tot mai puternic.

În seara asta, când ne-am întâlnit cu el în barul hotelului, “scriitorul” Dragan ne-a umilit 
din nou. Postul de radio Vocea Americii solicitase aprobarea CNA pentru a difuza   
programe în limba sârbă de pe teritoriul României. Într-adevăr, Agenţia Naţională      
pentru Telecomunicaţii, subordonată Guvernului român, a informat că există posibilitatea 
ca Vocea Americii să emită pe frecvenţa de 105,6 MHz, cu ajutorul releului de pe muntele 
Semenic. În zadar am încercat  noi să-i explicam că, în realitate, 80 % dintre români 
continuă să fie alături de sârbi în această dramă pe care o trăiau. În fiecare zi, Dragan   
ne aducea câte-o dovadă că lucrurile nu stăteau chiar aşa. “E o decizie a Guvernului,    
care încă nici nu a fost luată,” îi spunea Mile. “Da. A unui guvern pe care voi, românii,      
l-aţi ales,” ne replica el.

"Guvernul ungar a primit  o solicitare a NATO pentru a poziţiona 24 de avioane F-18         
la baza aeriană de la Taszar,” a anunţat ministrul Apărării Janos Szabo. “În acord            
cu rezoluţiile Parlamentului, Guvernul a aprobat această cerere." Oficialul ungar a adăugat 
că aparatele urmează să sosească înainte de data de 10 mai. Baza de la Taszar serveşte, 
de la războiul din Bosnia, drept bază logistică pentru forţa de stabilizare a NATO (SFOR). 
Ministrul ungar nu a exclus posibilitatea ca aceste avioane să fie folosite la atacurile 
aeriene împotriva Iugoslaviei. 

Alarma aeriană a sunat abia la ora 23.00. De puţină vreme, se anunţase că alimentarea   
cu energie electrică a fost restabilită în Belgrad. Am urcat de câteva ori pe acoperiş,      
însă avea să fie o noapte liniştită, fără atacuri aeriene. La noi, pentru că în restul ţării, 
bombardamentele au continuat. Au căzut bombe la Kraljevo, Uzice şi Priştina,               
iar la Podgorica, avioanele NATO au încercat - fără succes - să distrugă podul autostrăzii 
spre Niksic. În schimb, un alt pod, lângă Novi Pazar, a fost  distrus. Era al 52-lea pod      
din Iugoslavia prăbuşit sub bombele Aliaţi lor, de la începutul războiului.                         
În majoritatea locurilor, traversarea râurilor se face cu bacul, contra unei taxe simbolice. 



                       
                      Sârbii la plajă, lângă podul Sloboda din Novi Sad

La Lipljan, în centrul provinciei Kosovo, două bombe au căzut peste casa lui Stojan Antic, 
rănind-o grav pe una din fiicele acestuia, în vârstă de 8 ani, în timp ce soţia, tatăl său     
şi cealaltă fiică au fost rănite uşor. Casa a fost distrusă complet, iar imobilele vecinilor      
– parţial avariate. 

Mai gravă a fost  situaţia în estul Iugoslaviei. Imediat ce Bulgaria a permis utilizarea 
spaţiului său aerian de către NATO, avioanele au început să atace dinspre această ţară, 
situaţie subliniată accentuat de mass-media iugoslave. La 22.05, cel puţin şapte rachete        
au lovit instalaţiile şi rezervoarele companiilor Jugopetrol şi Tehnogaz din nord-vestul 
oraşului Nis. Flacăra unei explozii imense s-a ridicat  spre cer, luminând întregul oraş. 
Căldura degajată de explozie a topit, efectiv, tabla automobilelor parcate la zeci de metri 
distanţă, iar suflul a avariat  zeci de case. Din fericire, rezervoarele de gaz şi carburanţi 
fuseseră parţial golite. Totuşi, incendiile au putut fi localizate abia în zori, iar fumul negru 
şi gros a format un nor imens deasupra oraşului. 

La 22.10, a fost atacat portul dunărean Prahovo. Şi aici au fost bombardate               
două rezervoare de carburanţi ale Jugopetrol şi un transformator electric, iar un bărbat    
a fost rănit. Nici aceste rezervoare nu erau pline, dar incendiul se observa                     
de pe malul românesc al Dunării. Bombardamentul a produs panică în judeţul Mehedinţi. 
Oamenii s-au temut că ar putea deveni “pagube colaterale” ale unui război                    
cu care nu aveau nimic în comun. Hidrocentrala Porţile de Fier II se află                         
la numai 4 kilometri de terminalul petrolier de la Prahovo. Suflul exploziilor a spart 
geamurile mai multor case, însă dezastrul pe care l-ar putea provoca un proiectil rătăcit 
care ar lovi barajul i-a umplut pe toţi de groază. Distrugerea barajului ar fi urmată          
de o viitură care ar pustii totul în cale. La Belgrad, alarma aeriană s-a ridicat  la 6.32 şi,   
cu toate că nu am auzit bubuituri, pe la 1.20, plafonul jos de nori era luminat în portocaliu 
şi se putea zări o flacără de după dealurile dinspre estul oraşului. 

Nemulţumită de rezultatele conferinţei donatorilor care s-a desfăşurat astăzi la Paris        
şi aflată în imposibilitate de a mai primi noi refugiaţi din Kosovo, Macedonia şi-a închis 
toate posturile de frontieră cu provincia sârbă, relatează AFP. UNHCR anunţase          
după-amiază că postul de graniţă de la Blace a fost închis şi că 1.000 de refugiaţi au fost 
trimişi cu forţa înapoi. Toate punctele de trecere - cel de la Blace, precum şi cele de la 
Jazince şi Lojane - au fost închise începând cu ora 17.00. 



6 mai 1999

Astăzi, în Iugoslavia este mare sărbătoare: Djurdjevdan (Sf.Gheorghe). Sârbii s-au dus    
la biserică şi, pe străzi, lumea poartă buchete de flori în mâini. În Trg Republike,      
câteva zeci de mii de oameni s-au adunat la tradiţionalul concert de protest,              
unde au cântat “Djurdjevdan”, o melodie populară care a devenit celebră în lume       
după ce a fost folosită şi de Goran Bregovic într-unul din filmele lui Emir Kusturica, 
“Vremea ţiganilor”. Nici măcar alarma aeriană (de la 12.50 până la 13.33) nu a tulburat 
atmosfera de sărbătoare.

În timpul alarmei, nu au fost atacuri asupra Belgradului. La 11.30, însă, o fabrică            
de la Lipljan a fost  bombardată, după care 2 proiectile au explodat în satul Nocaj,       
lângă Sremska Mitrovica. Mai multe explozii au fost semnalate pe muntele Zlatibor          
şi în nord-vestul oraşului Uzice. 

În cotidianul independent “Blic”, pediatrul şi psihologul Oliver Vidojevic a dat câteva sfaturi 
părinţilor, pentru a-i feri pe copii de traumele provocate de război. El îi sfătuia să nu intre 
niciodată în panică în faţa celor mici, care simt imediat starea lor, iar în timpul alarmelor 
aeriene, să-i ducă spre adăposturi inventând diferite motive. Mamele erau sfătuite          
să doarmă, întotdeauna, alături de cei mici. În familiile cu copii mărişori, care puteau       
şi singuri să înţeleagă ce se întâmplă, părinţii erau sfătuiţi să nu-i lase pe aceştia           
să se uite la jurnalele de ştiri, dar să le răspundă tuturor întrebărilor pe care le pun  
despre război, fără a-i speria. În general, copiii trebuiau stimulaţi să se joace în continuare 
şi, având în vedere că şcoala era întreruptă, să încerce să înveţe la materiile preferate. 

"Preşedintele Slobodan Milosevic nu a reuşit  să scoată identitatea voastră din istorie.      
El nu va reuşi nici să vă scoată din ţara voastră. Vă veţi întoarce acasă", a promis Clinton 
refugiaţilor albanezi din tabăra de la Ingelheim (Germania), adăugând: "Lucrăm intens     
la asta". Hillary Clinton s-a deplasat  ieri la Fort Dix, pentru a le ura bun venit          
primilor refugiaţi din Kosovo sosiţi în Statele Unite, declarând că aceştia se bucură         
de toată simpatia americanilor, relatează AFP. "Dorim să aflaţi că poporul american       
este extrem de dezamăgit  şi de supărat din cauza a ceea ce vi s-a întâmplat                   
în aceste ultime săptămâni. Vrem să vă arătăm că sufletele şi casele noastre                 
vă sunt deschise", a spus Hillary Clinton. Refugiaţii şi-au petrecut prima noapte              
de la sosirea pe teritoriul american în barăcile militare special reamenajate, unde au fost 
aduse jucării pentru copii şi televizoare. Un alt grup de 400 de refugiaţi urma să sosească 
vineri, tot la Fort Dix.  

Ambasadorul Iugoslaviei la ONU Vladislav Jovanovic s-a întâlnit  astăzi la New York          
cu Sergio Vieira de Mello, coordonatorul ONU pentru probleme umanitare, căruia             
i-a comunicat acordul guvernului de la Belgrad pentru o misiune de evaluare umanitară    
a Naţiunilor Unite pe teritoriul iugoslav. Jovanovic a confirmat că guvernul iugoslav         
va oferi toate facilităţile reprezentanţilor celor 12 agenţii specializate ale ONU,             
care ar urma, timp de 10 zile, să efectueze o serie de acţiuni de evaluare în Kosovo         
şi în restul ţării.



M-am dus iar la Centrul militar de presă, pentru a-mi ridica acreditarea cea nouă.   
Zâmbind încurcat, tipul care trebuia să mi-o dea mi-a spus că-i pare rău, dar cererea mea 
de acreditare nu a fost aprobată. L-am întrebat motivul şi mi-a spus că nu ştie.         
Pentru că începusem să ne împrietenim, s-a dus, totuşi, să afle. A venit  cu o femeie       
de la Ministerul Informaţiilor, care a stat de vorbă cu mine. Am încercat să-i explic          
că nu am relatat nimic neadevărat şi mi-a spus că “ei” ştiu tot ce am transmis                
în corespondenţele mele. “Nu avem nimic cu tine, personal,” mi-a replicat ea. “Nu are rost 
să comentăm dacă e bine sau rău ce ai transmis tu. Doar că postul de televiziune             
la care lucrezi este american şi nu merită să aibă un corespondent aici.”

Mile a sărit imediat în ajutorul meu şi i-a explicat femeii că eu sunt, de fapt, un adevărat 
prieten al sârbilor şi nu are sens o astfel de decizie. Ea a dat din umeri şi a spus           
că-i pare rău. Atunci am întrebat-o dacă este posibil să mă acreditez pentru agenţia       
de presă Mediafax. Răspunsul a fost simplu: “Desigur. Cu condiţia să nu mai transmiţi 
nimic pentru ProTV. Nu are rost să încerci să ne păcăleşti, pentru că vom afla imediat      
şi va fi rău.” “În această situaţie, mâine ar trebui să mă întorc acasă,” am spus eu.      
“Da. Îmi pare rău,” mi-a răspuns ea şi a plecat.

Ciudat, dar nu eram nici surprins, nici speriat de noua situaţie în care mă aflam.            
De fapt, începusem să bănuiesc că aşa se va întâmpla, încă din momentul în care          
au început să-mi spună că nu-mi găsesc acreditarea, în timp ce ale celorlalţi erau gata. 
Am plecat, împreună cu Mile şi cu George Roncea, să bem o cafea şi să ne sfătuim        
ce-i de făcut. Ei erau foarte îngrijoraţi de soarta mea, dar mie parcă mi se luase              
o piatră de pe inimă şi mă simţeam chiar foarte bine. Le-am spus că nici prin cap         
nu-mi trece să plec acasă. Îmi voi împacheta bagajele şi, dacă vor veni să mă aresteze,    
i-am rugat să anunţe Ambasada României, să încerce să mă scoată din belea.                
La 14.25, au sunat sirenele alarmei aeriene şi am izbucnit în râs. Noi ne băteam capul   
cum să ieşim din noua încurcătură, iar ăştia veneau să ne bombardeze. Până la urmă,    
nu s-a întâmplat nimic şi alarma s-a ridicat la 15.53. 

                 
                    Crater făcut de o bombă NATO lângă o şcoală din Novi Sad



Avioanele au atacat, în schimb, Novi Sad-ul. La 14.20, două proiectile au explodat        
între şcoala “Svetozar Markovic Toza” şi două clădiri civile, provocând un crater imens      
şi rănind 4 persoane. Şcoala a devenit inutilizabilă, iar în clădiri nu se mai poate locui.      
O altă bombă a explodat lângă parcarea din zona Detelinara, distrugând 10 automobile. 
Ceva mai târziu, alte câteva bombe au căzut în pădurile de pe muntele Fruska Gora,    
unde, nu ştiu de ce, pentru că nimeni nu ne-a confirmat această ipoteză, dar tot timpul 
am fost convins că se află ascunse trupele şi tehnica militară ale Armatei iugoslave.        

Secretarul american al Apărării William Cohen a ordonat  desfăşurarea a 176 de aparate   
de zbor suplimentare pentru a participa la operaţiunile militare ale NATO în Iugoslavia,      
a anunţat  joi Pentagonul, citat de AFP. Aceste noi avioane vor duce la 800              
numărul de aparate americane angajate în Operaţiunea „Forţa Aliată”. 

Am sunat la Bucureşti şi mi-am anunţat colegii despre noua situaţie în care mă aflam. 
Brusc, au devenit toţi îngrijoraţi şi m-au sfătuit  să mă întorc. Le-am spus să stea liniştiţi, 
că n-are ce să mi se întâmple, însă îi anunţasem pentru a-i preveni că ar putea să apară 
posibilitatea să mă întorc acasă. Vrând-nevrând. Am sunat şi la Ambasada României      
din Belgrad şi i-am povestit  lui Traian Borşan, prevenindu-l - mai în glumă, mai în serios - 
că s-ar putea ivi ocazia să mă caute prin închisorile sârbeşti. Mi-a promis că va vorbi      
cu generalul sârb care ţinea legătura cu corpul diplomatic, pentru a încerca să mă ajute.

Puţin mai târziu, m-a sunat Sergiu Toader, directorul Ştirilor ProTV. I-am explicat  şi lui     
să stea liniştit, că n-am ce să păţesc şi mi-a spus: “Stai puţin, ca să te bag                    
în teleconferinţă şi cu Adrian Sârbu.” “Ascultă, Sorine,” mi-a spus Sârbu. “Te întorci   
imediat acasă, pentru că n-am nevoie de eroi la Belgrad. Îi dai dracului, cu războiul lor, 
pentru că nu vreau să păţeşti ceva, doar ca să avem noi corespondenţe de la Belgrad!” 
Am reuşit, cu mare greutate, să-l conving să mă lase să stau în continuare,      
explicându-i că, la cel mai mic semn că aş fi în pericol, îmi voi lua bagajele                     
şi mă voi întoarce. În cel mai rău caz, m-as putea alege cu o bătaie bună şi cu câteva zile 
de închisoare. S-a oferit  să vorbească cu ambasadorul Iugoslaviei la Bucureşti,             
dar i-am explicat că acesta nu are nici o putere, deciziile luându-se de către generalii      
de la Belgrad. Fără a fi complet  convins că e bine ce fac, Adrian Sârbu a acceptat            
şi mi-a spus: “Bine! Dar ai grijă de tine şi, te rog încă o dată, fără eroisme inutile.         
Nu uita că, pentru mine, tu eşti mai important decât acest război.”

Eram pe terasa unei cafenele din Trg Republike. Era o frumoasă zi de primăvară,             
cu cer senin. În jurul meu, oamenii se plimbau liniştiţi, de parcă nimic nu se întâmpla.    
Un copil se juca pe marginea unei fântâni arteziene, sub privirile amuzate ale celor          
de pe terasă. Am căzut pe gânduri, aşteptând ca soarele ce mă încălzea plăcut să dispară 
după acoperişurile clădirilor din jur. Încercam să-mi dau seama dacă aveam dreptate       
şi cât era nebunie sau încăpăţânare prostească în hotărârea mea. Îmi era puţin teamă, 
dar ştiam, în acelaşi timp, că nu pot pleca acum. După ce atâţia oameni, acasă,      
credeau în mine. Devenisem uşor paranoic, cred, dar era o înverşunare pozitivă.    
Pusesem prea mult suflet în acest război blestemat şi mi se părea nedrept că sârbii voiau 
să mă trimită acasă. “Nu plec niciunde, n-aveţi decât să mă arestaţi,” m-am trezit     
rostind cu voce tare, în timp ce mă ridicam de la masă, trezind privirile curioase             
ale celor din jur. Am zâmbit, uşor stânjenit, şi am plecat agale spre hotel. 



                 
             Incendiu la o centrală electrică, după un bombardament NATO

Miniştrii de Externe ai celor şapte cele mai industrializate ţări ale lumii şi Rusia (G-8)        
au participat astăzi la Bonn la lucrările reuniunii asupra statutului provinciei Kosovo          
şi au pus bazele unui plan de pace susţinut  de o rezoluţie a ONU, a anunţat        
Ministerul german de Externe, citat de AFP. Şedinţa a fost  precedată de o întrevedere       
a secretarului de stat american Madeleine Albright  cu ministrul rus de Externe Igor Ivanov. 
Planul de pace nu menţionează participarea NATO la forţa internaţională, dar nici            
nu prevede un acord prealabil cu autorităţile de la Belgrad, cum a susţinut,                    
în permanenţă, Rusia. Miniştrii ar urma să-i împuternicească pe directorii politici             
să stabilească etapele pentru punerea în aplicare a planului de pace şi în cel mai scurt 
timp, ambasadorii la ONU ai ţărilor membre G-8 vor vota o rezoluţie a Consiliului            
de Securitate, care să legitimeze prezenţa internaţională în regiune. 

Entuziasmul care a cuprins pe toată lumea după întâlnirea de la Bonn a G-8 nu a fost 
împărtăşit aici, la Belgrad. De altfel, de câte ori vreun lider politic rus pleca din capitala 
iugoslavă şi trâmbiţa că are un plan de pace, sârbii îl aduceau cu picioarele pe pământ, 
declarând, inflexibili, că nici o negociere nu poate fi făcută peste capetele lor.                 
Şi astăzi, într-un interviu acordat agenţiei de presă UPI, preşedintele Slobodan Milosevic    
a declarat  că Iugoslavia a fost şi este, oricând, de acord cu prezenţa unei forţe              
de supraveghere a păcii în Kosovo, cu condiţia ca aceasta să fie sub controlul ONU          
şi fără ca membrii ei să fie înarmaţi. “Nu vom accepta nimic care să semene cu o forţă    
de ocupaţie,” spunea Milosevic, reamintind cele 6 puncte pe care un acord de pace         
va trebui să le conţină. Întrebat  dacă Iugoslavia este pregătită să facă faţă şi altor 
bombardamente, în cazul în care tratativele diplomatice eşuează, Milosevic a spus: 
“Fiecare zi este deja prea mult. Dacă, însă, NATO insistă să ocupe Iugoslavia,                
nu avem încotro. Noi, sârbii, suntem uniţi când e vorba de suveranitatea şi integritatea 
noastră naţională. Pentru noi, aceasta este o problemă de viaţă şi de moarte.”



Cunoscându-i pe sârbi, ştiam că Milosevic avea dreptate. Cuvintele lui exprimau        
foarte bine ceea ce credeau oamenii obişnuiţi. La Belgrad plutea o atmosferă 
suprarealistă. Lumea vorbea că războiul se va sfârşi curând, nu înainte, însă,                 
ca NATO să distrugă tot ce şi-a planificat încă de la începutul conflictului. Crezând (oare?) 
că bombardamentele, combinate cu propaganda împotriva preşedintelui iugoslav,             
îi vor face pe sârbi să se revolte împotriva politicii acestuia, liderii occidentali s-au înşelat. 
El a reuşit să răstoarne în favoarea sa toată această propagandă şi, pe zi ce trecea, 
începea să fie considerat  de sârbi un al doilea Tito. Cât priveşte Opoziţia,               
absolut toţi oamenii cu care am stat de vorbă m-au întrebat: “Care Opoziţie ?”

Bilal Sherifi a anunţat la Tirana că UCK respinge acordul G-8, considerând mai multe 
puncte ale acestuia total inacceptabile. “UCK este pentru independenţa provinciei Kosovo 
şi pentru condamnarea lui Milosevic şi nu pentru o autonomie care să recunoască 
suveranitatea şi integritatea teritorială a Iugoslaviei. Orice altă soluţie, în afara 
independenţei, va agrava instabilitatea regiunii şi tragedia din Kosovo", a mai spus   
acesta, citat de AFP, subliniind că reprezintă poziţia oficială a UCK. "Dacă NATO nu este    
în măsură să intervină, atunci trebuie ca UCK să fie înarmată şi lăsată să se bată.   
Credem că G-8, prin acest acord, nu va reuşi să întrerupă războiul din Kosovo.               
Ba din contră, el va prelungi durata vieţii regimului barbar al preşedintelui Milosevic,    
care ameninţă pacea din întreaga regiune."

Înainte de corespondenţa mea pentru Ştirile de la 19.30, am avut o scurtă discuţie         
cu cei de la Bucureşti, care ar fi dorit  să spunem ce mi s-a întâmplat. M-am enervat puţin, 
pentru că, după ce s-au speriat şi m-au chemat acasă, acum voiau să profite                 
de spectaculosul noii mele situaţii. I-am potolit  şi au înţeles imediat că era o idee tâmpită, 
care chiar m-ar fi pus în pericol. „Beavis”, sunetistul nostru a făcut băşcălie de mine,   
după care mi-a spus: “Bă, nu fii tâmpit şi vino acasă, până nu ţi se întâmplă ceva!          
Ai făcut destul acolo, n-are rost să rişti.” L-am liniştit şi pe el şi mi-am văzut de treabă. 

Alarma a sunat  la 21.05 şi am aşteptat cu nerăbdare să apară, ca în fiecare seară, 
“scriitorul” nostru, Dragan. I-am povestit ce mi s-a întâmplat şi i-am cerut sfatul.            
S-a uitat lung la mine şi mi-a spus: “Rămâi liniştit, dar nu te mai duce pe la Centrul militar 
de presă. N-are ce să ţi se întâmple.” Şi mi-a dat numărul lui de telefon, sfătuindu-mă    
să-l sun imediat, dacă mi se întâmplă ceva. Ne-am relaxat cu toţii şi am început             
să glumim. George Roncea, care era un înrăit  colecţionar de arme albe, i-a arătat           
lui Dragan cuţitul său. Semăna cu un cuţit de vânătoare, dar era făcut în nu ştiu ce 
ateliere celebre şi îl costase o grămadă de bani. Au început să discute de cuţite              
şi pumnale şi ne-a exasperat, când pe mine, când pe Mile, care eram nevoiţi să traducem 
ce spun, ca să se poată înţelege. În cele din urmă, Dragan a scos un cuţit de care,      
când George l-a văzut, a rămas teribil de impresionat şi nu s-a lăsat până nu l-a convins 
să facă schimb cu al lui. Spre amuzamentul nostru, i-a mai dat şi vreo 50 de mărci 
germane, ca să-l convingă să accepte schimbul.

În timp ce noi încă ne distram de “afacere”, Dragan şi-a scos ceasul de la mână               
şi l-a întrebat  pe George dacă ştie ce este. Semăna sau chiar era, nu-mi mai amintesc,    
un ceas rusesc “Poljot”, cum se găseau pe vremuri şi în magazinele noastre.                
Dar George ne-a explicat  că e nu ştiu ce marcă. Într-un acces de generozitate,       
Dragan i l-a dăruit. Impresionat, George i l-a dat pe al lui, care era - evident - mai valoros. 



Dar se simţeau fraţi de cruce. A fost bine, pentru că, la un moment dat, Dragan a scos  
din buzunar un glonte şi ne-a întrebat dacă ştim ce este. Ne-am holbat la el, pentru că   
nu mai văzusem aşa ceva. Vârful era scobit, ca un crater de vulcan, iar în mijloc avea     
un ac dintr-un metal extrem de dur. “Este special pentru vestele anti-glonţ,”                  
ne-a explicat “scriitorul” nostru. “Dar ăsta ştiţi ce este ?” Şi a mai scos un glonte           
din buzunar. Acesta avea, în loc de vârf, o capsulă de culoare albastră, dintr-un plastic 
special, cu un lichid ciudat în interior. “E un glonte otrăvit,” ne-a risipit, tot el, 
nedumerirea. Apoi l-a luat şi l-a băgat înapoi într-o  cartuşieră în care mai avea 5 gloanţe. 
“Şi ce faci cu ele ?” l-am întrebat eu. “Ai şi cu ce să le foloseşti sau le arunci cu mâna       
în duşmani ?” A început să râdă şi ne-a chemat pe hol, într-un colţ mai întunecat.           

A scos din servieta-diplomat de care nu se despărţea niciodată un ditamai pistolul,         
cu butoiaş, şi mi l-a întins. Nu înainte de a verifica să nu aibă glonţ pe ţeavă.               
Am rămas cu gura căscată. Eu ca eu, dar George şi mai ales Mile, care era înnebunit  
după arme de foc, nu mai voiau să-l dea din mână. Dragan i-a lăsat  să-i admire revolverul, 
apoi ne-a urat noapte bună şi a urcat la el în cameră. Pentru că Nelu îi repartizase şi lui   
o cameră în hotel. Desigur, pe gratis.

Ne-am bucurat că Dragan s-a luat cu vorba şi nu ne-a mai arătat  obrazul pentru hotărârea 
de azi a guvernului român, care a decis “interzicerea vânzării, furnizării sau exportului, 
directe sau indirecte, a petrolului şi produselor petroliere, provenind sau nu din România, 
către orice persoană sau organizaţie din Iugoslavia”. Excepţie făceau cazurile în care    
erau prezentate dovezi convingătoare că aceste activităţi servesc strict unor scopuri 
umanitare. Dragan n-a uitat  şi ne-a reproşat această hotărâre mai târziu, când a avut grijă 
să sublinieze că, abia după luarea ei, autorităţile române au solicitat Uniunii Europene 
instrucţiunile de aplicare a embargoului petrolier asupra Iugoslaviei.

Ministrul bulgar de Interne Bogomil Bonev a declarat cotidianului "Trud" că la graniţa 
bulgaro-iugoslavă a fost  "întărit  controlul", pentru a fi împiedicate operaţiunile de export 
clandestin în Iugoslavia. Conform informaţiilor difuzate de cotidienele bulgare, traficul       
la frontiera bulgaro-iugoslavă este practic blocat. Embargoul ONU împotriva Iugoslaviei   
din perioada 1992-1996 a antrenat un trafic clandestin condus atât de grupurile mafiote 
bulgare, cât  şi de şomerii din regiunile de graniţă, care revindeau la preţuri                    
de contrabandă conţinutul rezervoarelor vehiculelor. 

Postul naţional de televiziune a continuat  să mediatizeze vizita lui Ibrahim Rugova în Italia, 
sugerând că este acolo în calitate de mediator al unui acord de pace. "În timpul şederii      
în Kosovo, am avut întrevederi cu autorităţile de la Belgrad, am discutat despre un proces 
de găsire a unei soluţii politice şi de creare a unui climat de încredere,” a spus astăzi 
Rugova într-o conferinţă de presă organizată la Roma. “Eu sunt alesul kosovarilor,          
eu reprezint acest popor, dar în fiecare societate pluralistă există divergenţe. Eu sunt      
un om al păcii, al rezistenţei non-violente şi cer sprijinul vostru, al presei. Am muncit      
10 ani ca să putem trăi cu toţii împreună în Kosovo, albanezi şi sârbi. Nu există un conflict 
între cele două etnii - albaneză şi sârbă - în Kosovo, noi avem un conflict cu forţele sârbe." 

Reacţiile la declaraţiile lui Ibrahim Rugova nu au întârziat să apară. Aşa-numitul        
guvern provizoriu din Kosovo, condus de Hashim Thaqi, în care partidul lui Rugova       
(Liga Democratică din Kosovo) a fost invitat să ocupe 4 posturi, dar nu a făcut-o niciodată, 
i-a cerut acestuia să dea explicaţii publice despre atitudinea şi împrejurările luării sale     



ca ostatic la Priştina şi Belgrad. Thaqi pretindea ca Rugova să renege acordul semnat      
cu Milosevic şi să îşi afişeze clar sprijinul pentru lupta dusă de UCK pentru obţinerea 
independenţei provinciei Kosovo.

UCK şi-a sporit efectivele de la începutul atacurilor NATO şi cuprinde în prezent            
între 8.000 şi 10.000 de combatanţi, a anunţat joi Pentagonul, citat de AFP.                  
"Ei primesc recruţi, după toate aparenţele provenind din rândul refugiaţilor,                  
mai ales din Albania", a adăugat Kenneth Bacon, purtătorul de cuvânt al Departamentului 
Apărării. "Continuă să se lupte în Kosovo şi, de asemenea, să înregistreze pierderi.        
Sunt depăşiţi ca număr şi ca dotare de forţele sârbe. Ne-au declarat că vor continua      
să cumpere arme de pe piaţa internaţională."

În această noapte, avioanele au atacat  din nou localităţile din nordul şi estul Iugoslaviei, 
venind dinspre România şi Bulgaria. La 23.40, ceferiştii şi vameşii din Stamora-Moraviţa 
(Timiş) au tras o spaimă pe cinste. Două bubuituri îngrozitoare i-au făcut să se arunce    
la pământ, ferindu-se cu greu de cioburile geamurilor sparte din gară. NATO lansase    
două proiectile asupra unui pod amărât de cale ferată şi a liniilor de înaltă tensiune 
aferente, de pe magistrala feroviară Timişoara-Belgrad. Cunoşteam bine podul, peste care 
am trecut de câte ori am mers cu trenul la Belgrad. Avea vreo 10 metri şi traversa          
un canal. Se afla lângă satul Vatin, la 14 km de Vîrşeţ şi la numai 1 km de gara             
din Stamora-Moraviţa. A fost distrus complet  de racheta care l-a lovit. Nu au fost victime. 
Doar satul Vatin a rămas fără curent. 

După lovirea podului, principala legătură feroviară dintre România şi Iugoslavia a fost 
întreruptă. A fost, evident, dovada cea mai clară (şi aveau să mai vină şi altele)             
că Alianţa Nord-Atlantică nu avea încredere în autorităţi, în ciuda declaraţiilor oficialilor 
români, că - de această dată - embargoul impus Iugoslaviei va fi respectat cu stricteţe.  
Şi-au luat imediat  măsuri de precauţie, după ce actuala putere a dezvăluit  metodele        
de încălcare a embargoului precedent. După ce a distrus combinatul chimic de la Pancevo 
(legat  prin celebra conductă subterană de combinatul „Solventul” din Timişoara),       
NATO a distrus şi podeţul peste care ar fi putut  trece garniturile de tren încărcate           
cu carburanţi.

                    
                   Podul de la Vatin, distrus de bombardamentele NATO



Acum, că tot  a trecut atâta vreme şi observaţiile mele nu vor mai produce acelaşi efect, 
trebuie să spun că, după sfârşitul războiului, când m-am întors acasă, am aflat              
că precauţiile aliaţilor nu au fost fără temei. De suficiente ori, autorităţile vamale          
din Stamora-Moraviţa au primit  ordine telefonice să nu controleze anumite microbuze. 
Acestea erau încărcate cu carburanţi şi erau destinate militarilor iugoslavi.         
Microbuzele treceau prin cele două vămi şi erau preluate de ofiţerii sârbi, descărcate        
în unităţile militare şi trimise înapoi. Desigur, cantităţile erau simbolice faţă de nevoile 
Armatei iugoslave, dar erau suficiente pentru ca ofiţerii sârbi să se mai mişte puţin         
pe şosele. Şi să nu uite că românii erau, totuşi, cu sufletul alături de ei. 

După ce au distrus podul de la Vatin, avioanele NATO au continuat să bombardeze zona. 
Pentru a doua oară în ultimele 12 ore, a fost  lovită zona satului Nocaj, de lângă     
Sremska Mitrovica, unde se ascundeau, probabil, militarii sârbi. La 23.25, câteva proiectile 
au explodat în Sabac, un orăşel la câţiva km sud de Belgrad şi, la un sfert  de oră        
după miezul nopţii, patru rachete au fost trase asupra Pozarevac-ului, oraşul natal            
al lui Slobodan Milosevic. Ironia sorţii face ca toate aceste localităţi, bombardate             
de avioane venind dinspre România, să fie locuite de etnici români. Totuşi, zona muntoasă             
din nordul Iugoslaviei nu a fost  bombardată atât  de crunt pe cât mă aşteptam.           
Ceea ce înseamnă că sistemul de culegere de informaţii al NATO era lamentabil.         
Pentru că exact aici au fost ascunse, de-a lungul întregului război, cele mai importante 
unităţi militare sârbeşti, pregătite să înfrunte o eventuală invazie terestră dinspre România 
şi Ungaria. 

Avioanele venite dinspre Bulgaria au atacat, în două rânduri, oraşul Nis. Primul raid          
a avut loc între 2.45 şi 3.10, iar al doilea – între 4.10 şi 4.25. Au fost bombardate       
zona industrială din nord-vestul oraşului şi aeroportul, unde a izbucnit un puternic 
incendiu. Sârbii au anunţat că ar fi doborât  două avioane inamice, dar n-au mai revenit   
cu amănunte, cum făceau de obicei. În Kosovo, avioanele NATO au “zburdat” din nou. 
Începând cu miezul nopţii, au lansat trei atacuri asupra Priştinei. Patru rachete au lovit,      
la ora 4.00, un sat  de lângă Surdulica, iar la 1.00, a fost bombardat Podujevo.              
Mai devreme, raidurile NATO vizaseră Muntenegrul. Două rachete au explodat în zona     
de vărsare a râului Kotor în mare, în golfurile peninsulei Lustica, unde se afla o mare parte 
a flotei şi Marinei militare iugoslave. În acelaşi timp, antiaeriana a reuşit  să respingă      
un atac asupra capitalei Podgorica.

                         
                        Clădire din Nis, atinsă de bombardamente



În urma unei îndelungate dezbateri, Camera Reprezentanţilor a SUA, controlată             
de republicani, a aprobat cu 311 voturi "pentru", faţă de 105 "împotrivă", acordarea     
unui buget de urgenţă de 12,9 miliarde de dolari, destinat în special să acopere      
costurile de război şi să consolideze aparatul militar, relatează AFP. Preşedintele Clinton, 
care nu solicitase decât  6 miliarde de dolari pentru războiul cu Iugoslavia, poate refuza 
deblocarea unei părţi a sumei votate de Cameră. În acelaşi timp, Camera s-a pronunţat 
împotriva retragerii forţelor americane din Balcani, în urma unei dezbateri furtunoase       
ce a ilustrat  multiplele diviziuni, existente în sânul ambelor partide, în privinţa continuării 
conflictului. Democraţii i-au acuzat pe republicani că vor să joace pe două planuri, 
refuzând să susţină politica militară a preşedintelui democrat, însă căutând, pe de altă 
parte, să dubleze cheltuielile militare. Costul bombardamentelor, estimat de Casa Albă,    
se ridică la 718 milioane de dolari pe lună, în timp ce raportul Biroului pentru buget         
al Congresului estimează aceste cheltuieli la circa 1 miliard de dolari lunar. 

7 mai 1999

În această dimineaţă, alarma s-a ridicat la 6.04. Cu puţin înainte de transmisia mea   
pentru emisiunea de dimineaţă. Singura din această zi. Sosirea Papei Ioan Paul II           
la Bucureşti, de o importanţă deosebită pentru relaţiile dintre Bisericile Catolică              
şi Ortodoxă, a eclipsat războiul din Iugoslavia, care intrase, de altfel, într-un fel              
de stereotipie care ne dădea mari bătăi de cap. Era foarte greu să spui ceva nou             
în fiecare zi. Pentru că, în afară de evenimentele majore, relatările noastre ar fi trebuit    
să se transforme într-un bilanţ sec, lung şi plicticos, al pagubelor produse zi şi noapte     
de bombele Alianţei Nord-Atlantice.

Foarte interesant  a fost sondajul publicat astăzi de cotidianul “Politika”, un fel de purtător 
de cuvânt al guvernului de la Belgrad. Nu ştiu cât de adevărat era acest sondaj realizat    
de IPRESS, pe un eşantion de 754 de persoane din 7 dintre cele mai bombardate oraşe. 
Mai ales că el corespundea suspect  de mult cu atitudinea lui Slobodan Milosevic.         
Însă era şi un semnal că acesta încearcă să manipuleze opinia publică iugoslavă, 
pregătind-o pentru a accepta un viitor acord de pace. Potrivit sondajului, 75,1%             
din cei chestionaţi consideră acceptabilă o misiune internaţională de menţinere a păcii 
neînarmată în Kosovo. 43,1% dintre iugoslavi ar accepta o anumită formă de retragere    
a forţelor militare sârbe din Kosovo, însă 44,2% nici nu vor să audă de aşa ceva.            

NATO a anunţat joi că a neutralizat în Kosovo 20% dintre blindatele şi artileria grea        
de care dispun forţele sârbe, relatează AFP. "Acest procent este rezultatul operaţiunilor   
din ultimele două săptămâni. Înainte, am avut probleme din cauza vremii nefavorabile.  
Nu este nevoie să distrugem în proporţie de 100% forţele iugoslave pentru a le determina 
să se retragă din Kosovo", a afirmat purtătorul de cuvânt  al NATO Jamie Shea.            
"Le-am blocat şi le-am izolat, iar acum vom trece la distrugerea lor," a precizat                
şi generalul german Walter Jertz, purtător de cuvânt militar al NATO, care a prezentat, 
pentru prima dată după 24 martie, un bilanţ al celor 6 săptămâni de bombardamente. 
Avioanele Alianţei au reuşit  să distrugă mai mult de jumătate din stocurile de muniţii      
ale forţelor armate sârbe în Kosovo.



Mile m-a lăsat singur. S-a hotărât să profite de monotonia care părea să se instaleze aici     
şi să dea o fuga până acasă, unde avea mai multe probleme de rezolvat. Pentru că       
mă grăbeam să aflu ultimele noutăţi, iar Nelu urma să-l ducă cu maşina până la graniţă, 
ne-am luat  rămas bun dimineaţă. Mi-a atras atenţia să am mare grijă, având în vedere 
clandestinitatea în care mă aflam, în lipsa acreditării de război. Am plecat                   
spre Media Center şi, pe drum, mi-am dat seama cât  de mult îmi va lipsi. După câte zile   
şi nopţi de coşmar înfruntaserăm împreună, eram ca doi fraţi. Camarazi de război.         
La 11.17, sirenele mi-au amintit, din nou, de Mile: era alarmă, iar ei erau pe drum.          
Opt minute mai târziu, trei explozii puternice s-au auzit  dinspre cartierul Rakovica,             
de unde se ridicau coloane de fum. 

Avioanele NATO şi-au continuat zborul spre sud, lansând trei proiectile asupra releului       
de pe muntele Ovcar, de lângă Cacak. Programele RTS nu s-au mai putut recepţiona       
în zonă. Alte patru rachete au explodat la Sjenica, în Sandzak. La 14.15, a fost lansat      
un atac puternic asupra regiunii Novi Sad-ului. Antiaeriana a reuşit  cu greu să alunge       
avioanele inamice, care au lansat şapte bombe de mare putere asupra releului TV                
de pe muntele Fruska Gora. Locuitorii Novi Sad-ului au fost  rugaţi insistent să rămână     
în adăposturi până la terminarea alarmei. Aflând de acest atac, mi-a fost teamă       
pentru Mile, care se îndrepta, cu maşina lui Nelu, către frontiera română, în timp ce 
întreaga regiune era vizată de raidurile aeriene. L-am sunat şi m-a liniştit. Ajunsese      
fără probleme în ţară. 

                           
                               Victime ale bombardamentului de la Nis

“Amiază neagră la Nis !” aveau să scrie ziarele sârbeşti a doua zi. Pentru că la 11.30,       
o serie de proiectile au explodat exact  în centrul oraşului. O bombă cu fragmentaţie         
a nimerit lângă piaţa de pe strada Aneta Andrejevic, unde locuitorii îşi făceau, liniştiţi, 
cumpărăturile. Imaginile pe care le-au filmat cameramanii care au ajuns la faţa locului 
arătau scene oribile. Case complet distruse sau pe jumătate dărâmate. Bălţi de sânge. 
Militari care cărau răniţi spre ambulanţe. Cadavre decapitate. Automobile transformate    
în mormane de fiare care fumegau. Bărbaţi îngroziţi şi femei plângând disperate.     
Explozia a făcut 12 morţi şi 60 de răniţi, care au ajuns cu greu la spitalul clinic,     
deoarece o altă bombă explodase chiar în parcarea acestuia. Toate cele 10 săli de operaţie          
ale spitalului au fost ocupate imediat. 



“Aşa nişte criminali nu am mai văzut,” striga dr. Cedo Kutlesic, directorul spitalului din Nis. 
“Nu ştiu cât de ticălos trebuie să fii, ca să bombardezi ditamai spitalul sau o piaţă        
plină de civili nevinovaţi!” Doi dintre cei morţi în piaţa şedeau, înainte de atac,               
pe terasa cafenelei “Tri fenjera”. Apucaseră să-şi savureze, fără să ştie, ultima cafea        
şi ultima ţigare. Câteva secunde mai târziu, se zvârcoleau în chinurile agoniei pe pavajul 
plin de sânge. Unul dintre ei avea ambele picioare retezate deasupra genunchilor. 

"Până în prezent, nu avem informaţii asupra eventualelor victime rezultate în urma 
bombardamentelor,” a declarat generalul Walter Jertz, citat  de AFP, iar Jamie Shea           
a precizat  că nici spitalul, nici zona centrală a oraşului Nis nu erau ţintele atacului,       
care viza aeroportul şi un releu radio. NATO a anunţat  că a deschis o anchetă,         
pentru a lămuri dacă informaţiile privind înregistrarea unor victime din rândul civililor   
sunt adevărate.

În ciuda dramelor provocate printre sârbi de acest  război, autorităţile iugoslave continuau 
să refuze capitularea. Astăzi, Srdja Bozovic, preşedintele Camerei Republicilor                  
a Parlamentului federal, care a făcut o vizita la Kiev, a declarat: “Ideea unei retrageri        
a forţelor armate iugoslave din Kosovo este complet de neînţeles pentru noi şi această 
cerinţă este irealizabilă. De asemenea, este inacceptabilă pentru noi trimiterea         
oricărei armate străine, pentru a garanta un plan de pace în Kosovo.”

Această atitudine era împărtăşită şi de oamenii simpli, pe care i-am auzit comentând 
imaginile de coşmar ale bombardamentului de la Nis. Ei considerau inacceptabile  
condiţiile din proiectul de acord al G-8 şi blestemau Rusia că s-a alăturat declaraţiilor 
ultimative ale NATO, cerând Naţiunilor Unite, în acest fel, să legalizeze bombardamentele 
asupra Iugoslaviei. Aşa cum şi-au dat seama încă de la început, ei spuneau că Rusia      
şi-a atins ţelul: un sprijin financiar masiv din partea Occidentului pentru economia sa       
în derivă. De aceea, neîncrederea sârbilor în sprijinul Rusiei nu a putut fi clintită             
de promisiunile făcute la Belgrad de atâţia oficiali ruşi. Îmi amintesc o pancartă pe care  
un sârb a adus-o la unul din concertele de protest din centrul Belgradului: “Ruşilor,         
vă mulţumim că nu ne bombardaţi şi voi !”

“Ibrahim Rugova nu are nici un mandat  pentru a negocia problema provinciei Kosovo,"     
a declarat Jakup Krasniqi, purtător de cuvânt  al UCK, postului de televiziune albanez Klan. 
"Doar Armata de Eliberare din Kosovo şi guvernul provizoriu pot decide soarta provinciei. 
Politica paşnică a eşuat şi orice soluţie care merge în acest sens este acum imposibilă. 
După masacrele comise şi sângele vărsat de regimul de la Belgrad, este foarte dificil       
să se găsească o soluţie împreună cu Serbia şi Federaţia iugoslavă. Ceea ce Rugova 
trebuie să facă mai întâi este să ia distanţă faţă de declaraţiile pe care le-a făcut  când era 
ostaticul lui Milosevic, să se pronunţe în mod deschis pentru continuarea loviturilor aeriene 
şi să ceară retragerea tuturor forţelor sârbe din Kosovo." 

Odată cu plecarea lui Mile, rămăsesem singurul care ştia sârbeşte dintre jurnaliştii români 
de la Belgrad. Mai erau, cu mine în hotel, George Roncea, o ziaristă de la “Telegraf”        
şi pictorii Tavi Penda şi Bogdan Stihi. Mile m-a sunat seara, intrigat că nu mi-a auzit 
corespondenţa pentru Ştirile ProTV. L-am liniştit, bombănind, nemulţumit şi eu                
că n-am putut povesti despre cele întâmplate la Nis. Mile începea deja să regrete           
că nu e aici. Şi avea să aibă de ce.



La 21.08, când a sunat alarma, m-am urcat pe acoperiş. Eram singur şi m-am aşezat 
zgribulit, pentru că era cam frig, pe unul din scaunele pe care le adusesem acolo,     
pentru orele lungi de aşteptare. În urechea stângă, aveam casca radioului cu baterii,       
la care ascultam Radio Pancevo, care difuza muzică bună şi, aproape întotdeauna,     
ştirile cele mai proaspete. La 21.20, antiaeriana a început să tragă cu înverşunare         
din toate direcţiile. Câteva clipe mai târziu, am auzit două bubuituri din direcţia 
aeroportului Surcin. Apoi cerul a fost  luminat de mai multe flame albastre                       
şi capitala iugoslavă s-a cufundat în întuneric. Avioanele NATO lansaseră, din nou,    
bombe cu grafit asupra transformatoarelor centralelor electrice de la Obrenovac,      
Resnik, Lestane şi Bezaniska kosa, dezechilibrând sistemul energetic naţional.               
De această dată, nici în Muntengru nu au avut curent electric. 

După câteva minute, la geamurile blocurilor din jur a apărut licărirea lumânărilor.          
Am coborât în holul hotelului, să mă încălzesc un pic. Am băut o cafea împreună             
cu ceilalţi, după care m-am dus înapoi pe acoperiş. La 23.40, avioanele NATO s-au aruncat 
în picaj, de la mare înălţime, asupra oraşului. Urletul infernal al motoarelor a fost acoperit 
de mai multe bubuituri puternice. Antiaeriana s-a dezlănţuit, încercând să le nimerească   
în timp ce se îndepărtau de Belgrad, ridicându-se înapoi după nori. Atacul s-a repetat, 
identic, un sfert de oră mai târziu. Nici nu mai ştiam încotro să privesc. Dinspre cartierul 
Novi Beograd se vedeau flăcările unui incendiu. Dinspre centru se ridicau coloane de fum. 
Am văzut avioanele care se ridicau, urmărite de buchetele de trasoare şi proiectile 
antiaeriene, trase din toate părţile de militarii sârbi.

                 
                              Incendiu în Belgrad, după un bombardament

Radio Pancevo a anunţat, după câteva minute, că au fost lovite, încă o dată,          
clădirile Ministerului de Interne, a Statului Major General (General Stab) şi a Guvernului 
Serbiei. Am privit spre centru şi am distins cu greu prin beznă sediul televiziunii Studio B, 
din dreapta căruia se înălţa norul de fum. Postul de radio continua să anunţe ţintele lovite 
şi, deodată, nu mi-a venit să-mi cred urechilor. Spuneau că rachetele au lovit             
hotel “Jugoslavija” şi… Ambasada Chinei. Am ascultat  cu atenţie încă o dată:             
auzisem bine. M-a pufnit râsul şi am coborât, alergând, cele şase etaje ale hotelului.



“Ce credeţi că au bombardat ăştia ?” am strigat către Nelu şi ceilalţi sârbi din bar,       
care mă priveau nedumeriţi. Au dat din umeri. “Ambasada Chinei !” A fost o clipă           
de linişte, după care hohotele de râs au făcut  să se zguduie geamurile                          
ca la bombardament. După ce şi-a şters lacrimile din colţul ochilor, Nelu m-a bătut         
pe spate şi a zis: “Hai să te duc până acolo !” Era destul de departe şi, pe drum,           
am ascultat  posturile de radio, care relatau că două rachete au distrus aripa din stânga    
a hotelului “Jugoslavija”, în care se aflau birourile şi bucătăria, iar alte 3 proiectile au lovit 
în plin ambasada, situată la 5-600 de metri de hotel. Din primele informaţii, 4 chinezi     
au fost ucişi, 15 răniţi, iar alţi 4 se află sub dărâmăturile clădirii. 

N-am putut să ne apropiem de ambasadă, pentru că militarii sârbi făcuseră un cordon     
şi nu lăsau să treacă decât maşinile oficiale, pompierii, Poliţia şi ambulanţele.                
Era prima dată când nu permiteau nimănui să se apropie de un obiectiv bombardat.      
Alteori, cel puţin în prima fază, ne lăsau în pace. Nu şi de această dată. Am privit           
de la distanţă, cum pompierii evacuau persoanele din ambasadă, cu ajutorul scărilor      
de pe maşinile lor. În jurul clădirii parţial dărâmate, roiau mai mulţi chinezi,                  
ale căror strigăte către cei prinşi între dărâmături mi se păreau stranii onomatopee hazlii. 
Poate părea cinic, dar cred că simţul umorului (uneori împins la extrem) ne-a salvat 
adesea, de-a lungul acestui război, de momentele în care ne venea să ne luăm câmpii     
şi să plecam încotro vedeam cu ochii.

                           
             Pompierii sârbi evacuează Ambasada Chinei din Belgrad

O rachetă lansată de aviaţia NATO a căzut, în această noapte, în Bulgaria, fără a provoca 
victime, a anunţat Ministerul bulgar de Interne, citat de AFP. Racheta, având o lungime    
de 4 metri, o greutate de 360 kg şi o rază de acţiune de 20-25 km, a ajuns în apropiere 
de satul Lulin, la 20 de kilometri vest  de Sofia şi la 50 de kilometri de frontiera bulgaro-
iugoslavă. Fragmente din această rachetă de tip HARM, care viza radarele apărării 
antiaeriene iugoslave, au fost expuse în curtea Ministerului bulgar de Interne. 

Ne-am întors la hotel, traversând în viteză râul Sava pe podul Brankov, Nelu cu ochii 
aţintiţi la şosea, eu cu privirea spre cer. Nu ştiai niciodată când vine racheta.             
Deja, în zona centrală a oraşului revenise curentul electric. Am trecut pe bulevardul             
Knez Milosa. Clădirea Ministerului federal de Interne, care fusese deja bombardată           
la începutul războiului, era parţial prăbuşită, iar o bucată imensă de beton               
fusese proiectată la 20 de metri. Şoseaua era acoperită de cioburi până la General Stab. 
Între cele două sedii, nici o clădire nu mai avea geamurile întregi. Dosare şi foi de hârtie 
erau împrăştiate peste tot. Firele troleibuzelor atârnau rupte, iar bulevardul era cufundat 
în întuneric. 



Ministerul Afacerilor Externe nu mai avea uşi, iar ferestrele fuseseră smulse din cercevele. 
În traiectoria sa către General Stab, una dintre rachete a lovit clădirea Guvernului Serbiei, 
distrugându-i acoperişul şi partea superioară a faţadei. Pompierii încă se luptau             
cu flăcările, iar poliţiştii care închideau circulaţia s-au răstit la noi să ne cărăm din zonă. 
Trecând pe lângă blocul “Beogradanka”, la al cărui ultim etaj se află televiziunea Studio B, 
am putut vedea urmele schijelor care au brăzdat  panourile metalice şi au străpuns 
geamurile protejate cu folie.

            
                  Clădirea Guvernului Serbiei, distrusă de bombardamente

Am ajuns la hotel “Toplice” şi m-am urcat pe acoperiş. Era deja frig, vreo 10 grade Celsius 
şi mă îmbrăcasem mai gros, pentru că bătea şi un vânt tăios. După o tactică 
binecunoscută deja de toată lumea, avioanele NATO au atacat  din nou, la 1.50.         
După vuietul surd, se aflau la mare înălţime şi tirurile antiaerianei iugoslave nu le puteau 
atinge. Un avion a coborât  în picaj şi, până să-l vad, am auzit trei explozii puternice.       
Una dinspre Novi Beograd, unde o rachetă a explodat în faţa intrării principale                 
a hotelului “Jugoslavija”, iar celelalte două dinspre centru, unde bombardaseră din nou 
General Stab. Am zărit, câteva clipe, avionul ce se ridica spre cer, luminat de trasoarele 
antiaerienei.

Din fericire, echipele de intervenţie de la General Stab s-au retras la timp.                      
La Ambasada Chinei, însă, căutările eventualilor supravieţuitori continuau. Un reporter      
al unui post de radio, cuprins de spaimă şi el, relata că toţi se aşteptau, din moment       
în moment, ca ambasada să fie lovită din nou. Ministrul Goran Matic, prim ministrul Serbiei 
Mirko Marjanovic şi ministrul de Externe Zivadin Jovanovic, sosiţi la faţa locului, au fost 
sfătuiţi să plece. 

I-am sunat pe cei de acasă şi eram destul de panicat. Peter Barabas, producătorul general 
de la ProTV, care aflase ştirea de la CNN, spunea că se aşteaptă la consecinţe grave.      
Mi-a transmis că, dimineaţă, la prima oră, vom face o ediţie specială a Ştirilor ProTV.     
Ion Cristoiu, care aflase şi el ce s-a întâmplat, mă sunase să-i povestesc amănunte.      
Îmi amintesc că i-am spus că Mirko Marjanovic a declarat că bombardarea         
Ambasadei Chinei este cea mai mare barbarie imaginabilă şi că ne aflăm în pragul 
izbucnirii celui de-al Treilea Război Mondial. Cristoiu i-a dat dreptate, zicând că,              
de această dată, greşeala NATO nu va fi trecută aşa uşor cu vederea şi mi-a spus că,       
la solicitarea Chinei, s-a întrunit de urgenţă Consiliul de Securitate al ONU. 



Am coborât în cameră, să mă încălzesc un pic, însă la ora 3.00, am auzit  din nou      
vuietul avioanelor. Am urcat pe acoperiş şi am văzut tirurile antiaerianei înspre nordul 
oraşului. La 3.08, o explozie îngrozitoare, cum nu mai auzisem până atunci, a cutremurat, 
efectiv, clădirea. A urmat încă una şi încă una şi apoi o serie de trei bubuituri.      
Geamurile tuturor clădirilor zdrăngăneau sinistru. Parcă eram în Iad. Ca să nu cad          
de pe casa liftului, m-am prins cu mâna de un horn. Clădirea se cutremura foarte tare.   
M-am speriat, am coborât pe scara metalică şi m-am ghemuit  pe platforma acoperişului. 
Antiaeriana trăgea în draci, dar seria de bubuituri continua. Nu mai ştiam câte au fost. 
Ajunsesem cu socotitul la opt, dar apoi am pierdut şirul. La 3.28, am simţit  aerul vibrând 
sub presiunea unor explozii infernale, de-mi clănţăneau dinţii în gură. 

Privirea îmi încremenise spre orizont, unde proiectilele antiaerianei păreau şiraguri         
de mărgele care alunecau, pe un fir nevăzut, spre cer. Zgomotul avioanelor                     
s-a mai estompat, dar se auzeau, înfundate, tunurile grele ce apărau Novi Sadul.         
Două ciuperci roşii, apoi încă una, s-au înălţat spre cer. Loviseră şi Novi Sad-ul.          
După care au plecat. Îmi tremurau genunchii şi abia acum mi-am dat seama că revenise 
curentul şi la noi în hotel. Am coborât în cameră şi am deschis televizorul.                
Studio B transmitea imagini filmate la Ambasada Chinei. Ambasadorul Pan Gian Lin   
spunea că atacul nu putea fi o eroare, deoarece clădirea se afla la mare distanţă             
de orice obiectiv militar sau de alt fel. “Reacţia ţării mele va fi pe măsură,” ameninţa el. 
Ministrul iugoslav de Externe sublinia că bombardarea ambasadei este încă o lovitură dată 
de NATO diplomaţiei, cea care ar fi trebuit să găsească o soluţie rapidă pentru stoparea          
acestui război nedrept. 

Studio B anunţa că mai mulţi trecători au fost răniţi de schijele proiectilelor care au lovit 
General Stab. La hotel “Jugoslavija”, erau cazaţi doar şapte turişti, dintre care unul,            
care nu a apucat să coboare în adăpost, şi-a pierdut viaţa. Unul dintre morţii de la 
Ambasada Chinei era Shao Yung Juan, ziarist  la agenţia “China Nouă”. Ştiam că    
jurnaliştii chinezi nu sunt cazaţi la hotel, ci stăteau în apartamentele ambasadei               
şi îi întâlnisem de atâtea ori pe străzi, după ce vreun obiectiv era bombardat. Cei care    
au scăpat erau răniţi la cap, piept sau mâini. 

                    
             Pompierii sârbi caută prin dărâmăturile ambasadei chineze



Am aflat  şi explicaţia pentru bubuiturile cutremurătoare de la ora 3.00. NATO lansase       
o serie de bombe de 2,5 tone, ghidate prin laser, care perforează armături de beton        
şi blindaje şi abia după aceea explodează, sub pământ. Încercau să nimerească  
buncărele amplasate în zona dintre aeroporturile Batajnica şi Surcin, de la marginea 
Belgradului. Aşa cum aflasem şi noi, NATO ştia că acolo se află mai multe buncăre,        
de construcţie specială, de unde Slobodan Milosevic şi generalii sârbi coordonau    
apărarea împotriva atacurilor aeriene. 

La 4.15, a căzut emisia postului Studio B, dar şi-a revenit după câteva minute.        
Făcând un scurt bilanţ al atacurilor din restul ţării, sârbii au amintit că, între 1.05 şi 1.45, 
escadrilele NATO au bombardat, în mai multe raiduri, satele din nord-vestul oraşului 
Paracin. La 2.30, instalaţiile companiei Beopetrol de la Bogutovac, de lângă Kraljevo,      
au fost atinse de bombe şi un pod de cale ferată a fost transformat în fiare inutile.         
La 2.45, venind dinspre Ungaria, mai multe avioane au bombardat aerodromul din Sombor. 
La 3.15, mai multe case au fost avariate la Novi Pazar şi se spunea ceva despre       
câteva spitale belgrădene atinse de bombe.

La 4.30, am auzit  din nou bubuiturile unor explozii îndepărtate şi iar s-a luat curentul.      
A revenit  la ora 5.00, când am privit ce filmaseră reporterii de la televiziunea BK. La 6.15, 
sirenele anunţau încetarea alarmei aeriene, dar nu reuşeam să adorm. Mă durea capul, 
aveam febră şi, de câte ori închideam ochii, vedeam străfulgerările exploziilor                 
şi îmi aminteam de infernul din ultimele ore.

                           
                     Ambasada Chinei din Belgrad, după bombardament



8 mai 1999

Am reuşit să dorm câteva ore şi, după ce m-am trezit, am dat o fugă să văd la lumina zilei 
locurile lovite de bombe. Era o splendidă zi de primăvară şi nimic nu părea                     
să mai amintească de coşmarul din noaptea ce trecuse. Nimic, până am ajuns           
lângă Ambasada Chinei. Era ora 10.00 şi, cu o oră mai devreme, echipele de intervenţie 
ale Apărării civile reuşiseră să-l scoată de sub dărâmături pe ataşatul militar chinez,    
care a fost internat de urgenţă în spital, fiind grav rănit la torace. Clădirea încă             
mai fumega şi pompierii sârbi se chinuiau să stingă un ultim focar de incendiu din interior. 
Primele două etaje au ars complet, iar faţada dinspre sud se dărâmase. Un stâlp            
de înaltă tensiune se prăbuşise peste grilajul care înconjura ambasada şi nu mai exista  
nici un geam întreg. Liu Chi Chan, consilierul cultural al ambasadei, zicea că în momentul 
bombardamentului, în clădire se aflau 30 de persoane. Patru şi-au pierdut  viaţa şi cinci    
au fost grav rănite.

Două din rachetele lansate de avioanele NATO au lovit în plin clădirea, iar al treilea          
a explodat între cancelarie şi reşedinţă, provocând un crater cu circumferinţa de 2 metri  
şi adâncimea de 5 metri. Acoperişul Academiei de Teatru, aflată la 100 de metri             
de ambasadă, s-a prăbuşit, iar 12 autocare ale companiei aeriene iugoslave JAT, parcate  
în apropiere, au fost  complet distruse. Majoritatea imobilelor dintre ambasadă şi hotelul 
“Jugoslavija” aveau geamurile sparte şi urme de schije pe ziduri. Toată ziua,               
locul dezastrului a fost vizitat de oficialităţi iugoslave. Când am ajuns eu acolo,         
Liubisa Ristic, preşedintele Comisiei de Politică externă a Parlamentului Iugoslav       
tocmai declara că “după acest bombardament, Organizaţia Naţiunilor Unite va înceta, 
probabil, să mai existe”. La un post de radio am auzit  că, după patru ore de discuţii 
furtunoase, membrii Consiliului de Securitate al ONU s-au declarat “bulversaţi şi adânc 
preocupaţi de acest atac, soldat cu victime şi pagube materiale”.

NATO a recunoscut că a luat drept ţintă, din greşeală, ambasada Chinei la Belgrad, 
confundând-o cu o altă clădire vecină, a declarat  sâmbătă purtătorul de cuvânt al Alianţei 
Jamie Shea, citat de AFP. "Nu am bombardat  deliberat  ambasada chineză                     
din capitala iugoslavă. Ţinta vizată era imobilul care adăposteşte Direcţia Federală   
pentru Armament. Cele două clădiri sunt  aproape una de alta”. Invitat să fie mai precis, 
Jamie Shea a recunoscut că ambasada a fost confundată cu o altă clădire şi a fost 
programată din eroare ca fiind un obiectiv al bombardamentelor din noaptea de vineri   
spre sâmbătă. "Este vorba despre nimic mai mult şi nimic mai puţin decât  un teribil 
accident. Regretăm profund pierderile umane.” 

Am urmărit, uşor amuzat, seria de explicaţii pe care avea să le dea NATO, ca justificare    
a bombardării Ambasadei Chinei. Una mai fantezistă şi mai puerilă decât cealaltă,       
uşor de demontat de orice om serios care cunoştea, cât de cât, situaţia din teren.   
Singura care se apropia de adevăr era – culmea ! – chiar prima, existentă                   
într-un comunicat neobişnuit de lung, dat  publicităţii la Bruxelles în această dimineaţă: 
"Raidurile vizau afectarea coordonării naţionale a operaţiunilor militare şi ale Poliţiei 
speciale în provincia Kosovo, în special complexul de comandă Dobanovci. Acesta        
este folosit  drept reşedinţă de către preşedintele iugoslav Slobodan Milosevic,               
iar la subsolul clădirii există un important buncăr.” 



Ei bine, adevărul era că NATO aflase că, la subsolul Ambasadei Chinei se afla unul         
din cele mai bine dotate buncăre din Belgrad, de unde, cu ajutorul experţilor chinezi        
şi în colaborare cu ruşii, Milosevic şi generalii sârbi coordonau toate operaţiunile militare. 
Informaţiile esenţiale erau recepţionate de la sateliţi, cu ajutorul imenselor antene 
instalate la ambasadă. Americanilor nu le-a fost greu să-şi dea seama ce se petrecea acolo 
şi au decis să bombardeze ambasada. Nu îşi imaginau că vor distruge buncărul,           
dar au făcut  imposibil accesul în interior. Se pare că, exact în momentul 
bombardamentului, înăuntru se afla chiar Pavle Bulatovic, ministrul iugoslav al Apărării. 
Ironia sorţii a făcut ca acest adevăr, nerostit  oficial de nimeni, să-i împiedice pe chinezi   
să aibă o reacţie pe măsura gestului sfidător al NATO. Aşa cum foarte bine au evaluat 
experţii militari care au decis bombardarea ambasadei, incidentul avea să se stingă încet. 
Tărăboiul făcut de chinezi era praf în ochii opiniei publice mondiale, ei ştiind                  
că ameninţarea dezvăluirii oficiale a motivului real al atacului îi va împiedica să recurgă     
la gesturi radicale.  

Preşedintele rus Boris Elţîn s-a declarat "indignat de actul barbar şi inuman al bombardării 
ambasadei Chinei din Belgrad", potrivit  adjunctului Administraţiei prezidenţiale,        
Serghei Prihodko, care se află la Beijing, informează ITAR-TASS. "În numele tuturor ruşilor, 
indignaţi de acţiunile NATO, fac apel încă o dată la ţările membre ale Alianţei                 
să pună capăt vărsării de sânge, să oprească atacurile şi să meargă pe calea    
negocierilor de pace", se precizeazã în textul semnat  de şeful statului rus.       
“Distrugerea unei ambasade străine nu este doar un act de vandalism, dar şi o violare 
grosolană a dreptului internaţional."

                                   
                       Doi dintre chinezii răniţi la bombardarea ambasadei

La 4-500 de metri de Ambasada Chinei, hotelul “Jugoslavija” încă mai fumega.           
Aripa din stânga, în care se aflau birourile administraţiei şi bucătăria, era făcută praf,     
iar intrarea nu mai putea fi folosită. Una din rachetele care l-a lovit  a spulberat       
vitrinele imense şi s-a înfipt, cu precizie, exact în recepţie. O a doua a explodat               
în holul hotelului. Din cei şapte turişti cazaţi la “Jugoslavija”, doar unul şi-a pierdut viaţa        
în timpul atacului, ceilalţi reuşind să se adăpostească la timp. Victima era Andjelko Gala 
Nincic, un activist  al filialei din Republica Srpska a SPS (Partidul Socialist din Serbia, 
condus de Milosevic). Am aflat  şi un amănunt de culoare: hotelul aparţinea        
companiei ruse “Metropol”, al cărei director general era chiar Vladimir Ljubicic,           
fostul ministru sârb al Turismului. În garajul hotelului se aflau 25 de automobile nou-nouţe 
ale reprezentanţei firmei Nissan la Belgrad, valorând aproape 500.000 DM                      
şi 20 de automobile ale firmei Hertz, care închiriază maşini. Toate au fost făcute praf. 



                    
                                Hotel “Jugoslavija”, după bombardament

M-am dus în centru, pe bulevardul Knez Milosa, să văd clădirea General Stab.          
Câteva cratere imense se căscau, hâde, din zidurile groase, iar circulaţia maşinilor           
şi a pietonilor pe trotuarul din apropiere era interzisă, pentru că se bănuia ca una          
din rachetele care a lovit clădirea nu a explodat. Peste drum, sediul Guvernului Serbiei    
era aproape distrus. Din una dintre cele mai vechi şi mai frumoase clădiri ale Belgradului 
mai rămăsese faţada şi o parte din interior. Acoperişul şi frizele de sus erau prăbuşite,   
iar cariatidele care le sprijineau - ciobite de schije. 

Bombardamentele au avariat şi o clinică universitară, clinica de urologie şi spitalul 
“Sf.Sava”, fără a face victime, deoarece pacienţii fuseseră evacuaţi în adăposturile 
antiaeriene. Spasoje Krunic, preşedintele Comitetului executiv al Consiliului local             
al Belgradului, îi rugase dimineaţă pe locuitorii oraşului să nu circule prin centru, să stea  
în adăposturi în timpul alarmelor aeriene şi, mai ales, să nu se ducă la locurile 
bombardate, chiar dacă doresc să dea o mână de ajutor la căutarea supravieţuitorilor. 

                  
                      Clădirea Guvernului Serbiei, după bombardament



Ministrul rus al Afacerilor Externe Igor Ivanov a calificat bombardamentul NATO       
asupra clădirii ambasadei chineze de la Belgrad drept "o provocare strigătoare la cer        
şi o sfidare la adresa comunităţii internaţionale", informează agenţia rusă Interfax.      
Şeful diplomaţiei ruse şi-a anulat  în ultimul moment, sâmbătă dimineaţa, din ordinul 
preşedintelui Elţîn, vizita pe care urma s-o efectueze în Marea Britanie. Pe de altă parte, 
ministrul rus de Externe a atras atenţia că "UCK se pregăteşte pentru lansarea,              
în scurt timp, a unei provocări de mare anvergură în provincia Kosovo, pentru a torpila 
eforturile de reglementare politică a crizei iugoslave".

Am avut mult de lucru astăzi. După o corespondenţă pentru Ştirile de la ora 13.00,         
mi s-a transmis să mă pregătesc pentru o ediţie specială a Ştirilor ProTV, care a fost 
difuzată la 14.15. Până atunci, am reuşit să termin şi o înregistrare telefonică          
pentru ProFM. Ediţia specială a fost prezentată, la Bucureşti, de Lucian Mîndruţă.           
În dialogul cu el, după ce am dat  o grămadă de detalii despre bombardamentul            
din noaptea ce a trecut, n-a avut de lucru şi m-a întrebat ce ştiu despre lovirea      
hotelului “Jugoslavija”, pentru că – spunea el – NATO susţinea că acolo se afla       
cartierul general al “Tigrilor”, formaţiunea paramilitară a lui Zeljko Raznatovic-Arkan.    
“Este o mare prostie,” i-am replicat eu. “Toată lumea ştie că Arkan locuieşte la hotelul 
“Hyatt”, unde, în fiecare seară, stă la palavre cu jurnaliştii străini şi dă interviuri la CNN    
şi la alte posturi de televiziune.”

Mi-am dat seama că replica mea a fost cam dură, însă nu m-am putut abţine, pentru că 
puţin lipsise să nu spun motivul real al bombardării hotelului. Şi, având în vedere    
situaţia mea (fără acreditare de război), nu ştiu care ar fi fost consecinţele. Adevărul era 
că, în hotelul “Jugoslavija” se afla unul din centrele de comunicaţii ale Statului major       
al Armatei iugoslave. NATO l-a descoperit  din cauza prostiei unuia din ofiţerii               
care îl comanda. Venea, în fiecare dimineaţă, cu maşina oficială la hotel. Probabil           
că unul dintre “ziariştii” occidentali acreditaţi la Belgrad (într-un război, acoperirea          
de jurnalist era ideală pentru orice agent secret) observase maşina, pe al cărui număr    
de înmatriculare erau inţialele “VJ” (Vojska Jugoslavije, adică Armata Iugoslaviei)             
şi a transmis informaţia către NATO. Şi hotelul a fost bombardat. 

Mai târziu, la sfârşitul războiului, aveam să aflăm şi unde era cel de-al doilea centru       
de comunicaţii al Armatei iugoslave şi de ce nu a fost descoperit. Oricum, informaţia      
cu “Tigrii” lui Arkan era absolut stupidă, mai ales că se ştia la Belgrad că formaţiunea 
paramilitară a acestuia nu a acţionat în Kosovo în timpul acestui război. “Tigrii” şi-au avut 
rolul lor în războiul din Croaţia şi Bosnia şi – poate – în operaţiunile de anihilare                
a luptătorilor UCK din Kosovo, care avuseseră loc în 1998, cu acordul tacit  al puterilor 
occidentale. Cu“plinul” făcut, nu erau curioşi să nu se bage în gura lupului acum. 

Oricum, Arkan a profitat  rapid de explicaţia lansată de NATO, pentru a se băga un pic          
în seamă. I-a chemat pe jurnaliştii străini în faţa hotelului “Jugoslavija”, unde a pozat     
cu o sabie gigantică în mână, cu care ameninţa că îi va nimici pe duşmani. Paloşul,     
lung de aproape 1,50 m şi cântărind 30 de kg, aparţinuse ultimului rege muntenegrean, 
Nikola. Sunt convins că, după acest circ, Arkan a avut grijă să mărească suma         
pentru care acorda interviuri jurnaliştilor occidentali. Doar îi crescuse cota !



                              
                Arkan, cu paloşul regelui Nikola al Muntenegrului

După corespondenţa din ediţia specială a Ştirilor, m-a sunat din ţară Mile. Mi-a spus        
că i-a plăcut cum “i-am tras-o” lui Mîndruţă, pe care nu îl putea suferi deloc.                  
La fel ca multă lume din ţară care simpatiza cu sârbii, Mile îl considera pe Lucian         
pro-american şi se enerva că această atitudine a lui se putea observa pe ecran.           
Mile trebuia să meargă la Bucureşti, să-şi rezolve problemele legate de decontul lui,       
să mai ia nişte bani şi să se întoarcă la Belgrad. Ardea de nerăbdare să vină înapoi         
şi îmi tot atrăgea atenţia să am grija să nu păţesc ceva până vine. 

Posturile de televiziune sârbeşti au anunţat că vineri, la Lipljan, o localitate la 30 de km 
sud de Priştina, a fost descoperit cadavrul lui Fehmi Agani, consilierul liderului albanez 
Ibrahim Rugova. Acesta fusese răpit de luptătorii UCK, pentru a nu-l însoţi pe Rugova       
la Belgrad, la negocierile cu Slobodan Milosevic şi a fost, ulterior, executat în semn          
de avertisment. În 29 martie, NATO anunţase că Agani şi Baton Haxhiu, redactorul-şef    
al cotidianului de limbă albaneză din Kosovo “Koha Ditore”, ar fi fost ucişi de sârbi.    
Câteva zile mai târziu, cei doi au apărut în public şi au dezminţit ştirea. Ba chiar Haxhiu    
a plecat în Germania, unde a şi rămas. 

Ministrul britanic de Externe Robin Cook a declarat  că a luat legătura cu fiul lui Fehmi 
Agani, care i-a confirmat  asasinarea tatălui său şi i-ar fi spus că este convins că acesta     
a fost ucis de Poliţia sârbă, nu de UCK. Sârbii, însă, nu aveau nici un motiv să facă       
aşa ceva. Profesor de sociologie la Universitatea din Priştina, Fehmi Agani (66 de ani)       
a fost  unul din membri fondatori ai Ligii Democratice din Kosovo (LDK), partidul              
lui Ibrahim Rugova. În 1998, acesta l-a desemnat să poarte negocieri cu regimul            
de la Belgrad, pentru soluţionarea tensiunilor tot mai acute din Kosovo. A făcut,          
apoi, parte din delegaţia albaneză care a participat  la negocierile de la Rambouillet          
şi Paris, din februarie 1999. 



Povestind într-un interviu acordat  cotidianului francez “La Croix” despre aceste negocieri, 
Fehmi Agani a confirmat declaraţiile făcute de sârbi despre acordul de la Rambouillet.       
El a spus cum albanezii s-au prezentat la negocieri ca o delegaţie eterogenă, dezbinată,   
şi au înţeles, după ce au primit proiectul acordului, că trebuie să treacă peste orice 
divergenţă şi să funcţioneze ca o echipă. Agani a recunoscut, aşa cum susţineau şi sârbii, 
că la Rambouillet, cu rare excepţii, delegaţiile sârbă şi albaneză nu au avut contacte 
directe. "Un membru al delegaţiei sârbe a venit  la mine şi mi-a spus că a fost  odinioară 
elevul meu. Nu ştiu dacă este adevărat, dar de atunci, nu am mai avut nici un contact," 
povestea Agani, confirmând, indirect, că puterile occidentale au încercat să impună 
sârbilor acordul de la Rambouillet. Toate aceste declaraţii şi atitudinea lui Fehmi Agani    
au deranjat liderii UCK, care nu s-au sfiit să-l elimine, pentru că în acest moment,          
nu aveau nevoie de astfel de oameni. 

Ibrahim Rugova s-a declarat fără echivoc pentru un statut de autonomie a provinciei 
Kosovo în cadrul Iugoslaviei, a declarat  Viktor Cernomîrdin, citat de ITAR-TASS, adăugând 
că liderul albanezi susţine şi dezarmarea luptătorilor UCK. "Este o greşeală politică         
să înarmezi combatanţii separatişti albanezi din Kosovo, pentru a trebui apoi                   
să îi dezarmezi", a apreciat  Cernomîrdin. Oficiali ruşi au afirmat  în mai multe rânduri       
că deţin informaţii care dovedesc că NATO a asigurat armamentul necesar UCK.     
Ibrahim Rugova şi reprezentantul special al preşedintelui rus pentru Iugoslavia               
s-au întâlnit  în această seară în Germania, după discuţiile acestuia cu cancelarul     
Gerhard Schroeder.

                         
                           Fehmi Agani, dând mâna cu Slobodan Milosevic

Pentru continuitatea acestei povestiri, am lăsat deoparte ce s-a întâmplat de-a lungul 
acestei zile. Care a fost departe de o zi liniştită. La Belgrad, între 14.20 şi 15.11,              
a fost alarmă aeriană, însă nu au fost atacuri. Ele s-a concentrat asupra estului ţării.       
La 14.25, a fost  distrus podul peste râul Velika Morava al autostrăzii spre Nis,              
aflat în porţiunea dintre Jagodina şi Cuprija. Iniţial, posturile de radio au anunţat că,       
în timpul bombardamentului, pe pod s-ar fi aflat un automobil al unei delegaţii române 
care mergea cu ajutoare spre Nis. Reporterii citau martori oculari care ar fi afirmat         
că maşina, în care se aflau patru persoane, ar fi fost proiectată în aer vreo 30 de metri,     
după care a căzut înapoi pe pod. În primul moment am îngheţat, însă în continuarea ştirii, 
se spunea că doar doi dintre români ar fi fost uşor răniţi. 



Am sunat la Ambasada României, dar nimeni nu ştia nimic. Ambasadorul Cornea           
mi-a promis că va suna imediat la spitalul din Cuprija şi se va interesa de soarta 
compatrioţilor noştri. Ceva mi se părea, totuşi, ciudat, ştiind stilul sârbilor de a exagera 
proporţiile incidentelor de acest fel. Nu puteam să înţeleg cum de nimeni nu a păţit nimic, 
după ce au zburat  prin aer 30 de metri. Nici un tanc n-ar fi rezistat. M-am lămurit la unul 
din buletinele de ştiri ale televiziunii Studio B, când am văzut imaginile transmise            
de la faţa locului. Practic, automobilul – un Cielo albastru cu însemnele Crucii Roşii pe el – 
mergea cu viteză pe autostradă, într-o regiune aflată sub bombardamente.          
Avioanele NATO bombardaseră podul cu câteva minute înainte ca maşina să intre pe el. 
Podul era dublu, cele două sensuri de mers ale autostrăzii fiind despărţite. Racheta a lovit 
una din părţi, explozia făcând plăcile de beton să “înflorească” şi să se ridice,                
ca nişte ziduri perpendiculare pe şosea. Automobilul cu cei patru români a intrat pe pod 
înainte ca poliţiştii sârbi să închidă traficul. Când a observat obstacolul, şoferul a frânat, 
însă din cauza vitezei, s-a ciocnit frontal cu “barajul” de beton. Izbitura nu a fost       
foarte puternică. Din imagini, am putut observa că automobilul era doar uşor avariat        
în faţă. 

La aceeaşi oră, NATO a bombardat cazarma “Vojvod Putnik” din Kragujevac.                
Trei proiecti le au explodat în centrul oraşului, avari ind serios spitalul,                   
policlinica studenţească şi mai multe case. Pentru că alarma aeriană a sunat  abia             
la 5 minute după începerea atacului, localnicii nu s-au ascuns în adăposturi şi au fost 
surprinşi pe străzi de schijele care zburau în toate direcţiile. 20 dintre ei au fost răniţi,   
din fericire, uşor. La Bogutovac, însă, după ce au bombardat un pod de cale ferată,     
piloţii Alianţei au distrus din temelii gara. 

Între 16.02 şi 16.15, oraşul Nis a fost din nou ţinta unei adevărate ploi de bombe,       
care încercau să nimerească “Podul de beton” din centru. Podul nu a fost distrus,          
dar şapte persoane au fost rănite şi au fost  serios avariate clădirile de pe o rază                   
de 200 de metri. Printre ele: Consulatul Greciei, clădirea rectoratului, gara şi o şcoală.  
Alte bombe au vizat, din nou, instalaţiile companiilor Jugopetrol şi Energogaz,     
aeroportul şi zona industrială din nord-vestul oraşului. Nici în Kosovo nu a fost  linişte,  
fiind atacate regiunile Priştinei şi a oraşului Djakovica. 

Seara, după ce am transmis ultimele noutăţi pentru Ştirile de la 19.30, m-am uitat           
la jurnalul RTS, în care se amintea că atât Slobodan Milosevic, cât şi soţia sa               
Mira Markovic, au transmis condoleanţe profunde preşedintelui chinez Jiang Zemin,     
pentru cei 4 morţi de la ambasadă şi s-a precizat  că 5 dintre cei 20 de răniţi                     
sunt în continuare în stare gravă. Au fost  prezentate pe larg reacţiile internaţionale          
la bombardarea ambasadei chineze, accentuându-se, desigur, cele în care atacul           
era condamnat. Ne-am amuzat cu toţii privind imaginile transmise de la Beijing,         
unde 2.000 de chinezi – majoritatea studenţi – încercuiseră Ambasada SUA, sub privirile    
a circa 100 de poliţişti. Toate geamurile clădirii au fost sparte cu pietre,                         
iar manifestanţii scandau “Criminalii !” şi “Sângele trebuie răzbunat cu sânge !”            
Toţi ştiam că o asemenea manifestaţie nu poate avea loc spontan în China. 



                      
                          Demonstranţii chinezi din faţa Ambasadei SUA

"NATO a nesocotit convenţiile de la Viena în privinţa relaţiilor diplomatice şi normelor    
care guvernează relaţiile internaţionale şi a atacat  în mod făţiş ambasada Chinei,"           
a declarat  Comisia pentru Afaceri Externe a Adunării Naţionale a Poporului din China,    
într-un comunicat difuzat  de agenţia “China Nouă”. "Este vorba despre un act                
de hegemonie pură pe care poporul chinez nu îl va tolera niciodată. Acesta este            
cel mai mare dezastru umanitar de la sfârşitul războiului rece."

Credeam că, după „gafa” de aseară, NATO va face o pauză. M-am înşelat: la 21.04,   
sunau din nou sirenele alarmei aeriene. Belgradul a avut, totuşi, o noapte liniştită. 
Atacurile aeriene au început în Kosovo, la 22.10, când zona orăşelului Decani                   
a fost bombardată. A urmat muntele Goles, de lângă Lipljan. La 22.25, au fost 
bombardate releele TV de pe muntele Kosmaj şi întreaga regiune Mladenovac, situată      
la 50 km sud de Belgrad, nu a mai putut recepţiona programele televiziunilor.               
Alte două proiectile au distrus releele TV de pe muntele Rudnik, întrerupând recepţionarea 
postului local de televiziune şi ale posturilor Politika şi Pink, care retransmiteau      
jurnalele RTS în regiunea Gornji Milanovac. Două raiduri deosebit  de puternice s-au abătut 
asupra oraşului Uzice, la 22.35 şi 22.50, când bombele au distrus complet clădirea poştei 
din centru, avariind serios imobilele din jur şi blocând legaturile telefonice. La aceleaşi ore, 
un proiectil a lovit sediul Poliţiei din Valjevo, iar un altul, pentru a nu ştiu câta oară,  
fabrica “Krusik”. O femeie a fost rănită şi incendiul a fost  stins cu greu de pompieri.         
A fost atins şi releul de pe muntele Cer, de lângă Sabac, iar poşta din Kragujevac             
a fost lovită de o rachetă care nu a explodat, dar a străbătut acoperişul şi trei planşee    
de beton, înainte de a se înfige în pivniţă. 

Papa Ioan Paul al II-lea şi patriarhul Bisericii Ortodoxe Române Teoctist au solicitat astăzi, 
într-o declaraţie comună semnată la Palatul Patriarhiei din Bucureşti, tuturor părţilor 
implicate în conflictul din Iugoslavia, depunerea armelor şi reluarea negocierilor        
pentru pace. "Reuniţi în fraternitate şi caritate, care-şi trag seva din Învierea lui Iisus 
Christos, "Cale, Adevăr şi Viaţă" (cf. Ioan, 14,6) pentru întreaga umanitate,         
gândurile noastre afectuoase se alătură fraţilor şi surorilor noastre din Republica Federală 
Iugoslavia, copleşiţi de prea multe încercări şi suferinţe. Părinţi şi slujitori                      
ai comunităţilor noastre, uniţi cu toţi cei care au ca misiune să-l vestească lumii de astăzi 
pe Cel care ne-a chemat "să trăim în pace" (1 Corinteni, 7, 15), uniţi în mod special        
cu Pastorii Bisericilor noastre din Balcani, dorim: 



- să ne exprimăm solidaritatea umană şi spirituală faţă de toţi cei care,                    
goniţi din casele lor, de pe pământurile lor, şi separaţi de cei dragi, cunosc trista realitate   
a exodului, precum şi faţă de victimele bombardamentelor ucigaşe şi faţă de populaţia 
împiedicată să trăiască în linişte şi pace; 
- facem apel, în numele Domnului, către toţi cei care, într-un fel sau altul,                   
sunt responsabili de tragedia actuală, să aibă curajul să reia dialogul şi să găsească   
condiţiile apte să instaureze o pace dreaptă şi durabilă, care să permită revenirea            
la căminele lor a persoanelor refugiate, să curme suferinţa tuturor celor care trăiesc         
în Republica Federală Iugoslavia, sârbi, albanezi şi persoane de altă naţionalitate            
şi să pună bazele unei noi convieţuiri între toate popoarele Federaţiei; 
- încurajăm comunitatea internaţională şi instituţiile sale să pună în aplicare              
toate resursele dreptului pentru a ajuta părţile în conflict  să-şi rezolve diferendele  
conform convenţiilor în vigoare, în special cele care se referă la respectarea        
drepturilor persoanei şi la colaborarea între statele suverane; 
- susţinem toate organizaţiile umanitare, în special cele creştine, care se dedică               
în acest moment uşurării suferinţelor populaţiei, cerând insistent ca nici o piedică să nu fie 
pusă acţiunii lor, prin care, nefăcând nici o distincţie din punctul de vedere al naţionalităţii, 
limbii sau religiei, încearcă să-i ajute pe cei aflaţi în nevoie; 
- apelăm, în încheiere, la creştinii de toate confesiunile să se angajeze concret                
şi să se unească într-o rugăciune unanimă şi neîncetată pentru pace şi înţelegere       
între popoare, încredinţând aceste intenţii Fecioarei Prea Sfinte, pentru ca ea să intervină 
pe lângă Fiul ei, "El, care este pacea noastră" (Ep.2,14). 
În numele lui Dumnezeu, Tatăl tuturor oamenilor, cerem insistent părţilor angajate          
în conflict să depună armele definitiv şi îndemnăm insistent părţile prezente să facă 
gesturi profetice, pentru ca o nouă artă de a trăi în Balcani, marcată de respectul     
tuturor pentru fraternitate şi convieţuire, să fie posibilă pe acest pământ mult iubit.   
Acesta va fi în ochii lumii un semn puternic, care va arăta că, împreună cu întreaga 
Europă, teritoriul Republicii Federale Iugoslavia poate deveni un loc al păcii, al libertăţii    
şi al concordiei pentru toţi locuitorii săi". 

9 mai 1999

În această dimineaţă, n-am mai auzit sirenele ce anunţau încheierea alarmei aeriene. 
Eram prea obosit după evenimentele din ultima vreme şi am dormit mai mult. După ce    
m-am trezit, mi-am pregătit corespondenţa pentru Ştirile de la ora 13.00, când am avut 
ocazia să ascult interviul realizat  telefonic de colegii mei cu Tudor Pendiuc,             
primarul oraşului Piteşti, care făcea parte din delegaţia română a cărei maşină a fost 
avariată ieri, în drum spre Kragujevac. Acesta nu s-a aventurat să povestească   
exagerările sârbilor, pentru că automobilul în care se afla trecuse mai devreme peste pod 
şi aflase, probabil, adevărul. După el, am urmat eu şi am relatat ce se întâmplase. 

La 14.55, o explozie puternică a zguduit centrul Belgradului. Nu a tresărit  nimeni,     
pentru că, deja, Comandamentul Apărării civile anunţase că, la acea oră, urma să fie 
detonată racheta neexplodată rămasă în ruinele sediului General Stab. Explozia a şubrezit 
şi mai tare clădirea şi bucăţi de beton s-au împrăştiat  pe tot bulevardul Knez Milosa,     
care fusese închis pentru trecători şi automobile. 



"Statele Unite au clarificat unde se află sursa problemei", a declarat  Jamie Shea,  
referindu-se la bombardarea Ambasadei Chinei din Belgrad, informează AFP. "Nu este 
vorba nici de o eroare de pilotaj, nici de o eroare mecanică. Este clar că o informaţie 
greşită a cauzat o eroare în luarea ca ţintă a clădirii. Procedurile de durată puse la punct 
pentru selecţionarea şi validarea obiectivelor nu au putut  corecta eroarea iniţială.   
Întrucât este de domeniul spionajului, nu vor exista, probabil, informaţii suplimentare. 
Chestiunile legate de spionaj, în timp de război, trebuie să rămână secrete."

                  
              Clădirea Ambasadei chineze la Belgrad, după bombardament

S-a anunţat că, azi-dimineaţă, 6 explozii puternice au fost auzite la Priştina, unde a fost 
bombardată zona muntelui Goles. Lângă oraşul Djakovica, avioanele NATO au lansat      
20 de bombe cu fragmentaţie asupra pădurilor în care erau camuflate trupele          
Armatei iugoslave. În timpul bombardamentului, luptătorii UCK au atacat militarii sârbi, 
încercând să intre în Kosovo, însă au fost respinşi. Posturile de televiziune sârbeşti         
au arătat imaginile separatiştilor albanezi ucişi în lupte, spunând că printre ei se aflau 
mujahedini şi mercenari străini. Cuprinşi de panică la auzul bombardamentelor,     
refugiaţii albanezi din coloanele ce se îndreptau spre graniţă au luat-o la fugă încotro      
au văzut cu ochii. 

La Belgrad, a fost sărbătorită azi, cu mare pompă, Ziua Victoriei împotriva fascismului. 
Reprezentanţii autorităţilor şi mai mulţi generali au depus coroane de flori la monumentele 
eroilor căzuţi împotriva armatei germane în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.       
În toate discursurile ţinute cu aceste ocazii, sârbii au subliniat că, astăzi,            
Iugoslavia înfruntă o nouă agresiune de tip fascist, cea a NATO. 

După-amiaza, în timp ce stăteam la o cafea, pe o terasă din Trg Republike,                   
am auzit hărmălaie. Un grup de 2-300 de persoane demonstrau împotriva atacurilor NATO. 
Erau cetăţenii chinezi aflaţi la Belgrad. Am mers cu ei spre ambasada bombardată,      
unde sârbii aduseseră flori şi au aprins lumânări. Chinezii scandau lozinci pe limba lor       
şi strigau “Serbia! Serbia!”, stârnind aplauzele trecătorilor. Poliţiştii sârbi au reuşit  cu greu 
să-i oprească să nu devasteze ambasadele părăsite ale ţărilor NATO. 



Televiziunile sârbeşti au prezentat pe larg demonstraţiile de la Beijing. Aici,                     
la îndemnul liderilor, studenţii chinezi au urcat în câteva autobuze şi au fost duşi             
în faţa Ambasadei SUA. Strigau “Clinton – noul Hitler!” şi “Jos imperialismul american       
şi lacheii lui!” şi aveau feţele vopsite în roşu, în memoria celor ucişi în bombardarea 
Ambasadei Chinei la Belgrad. Aruncau cu tot ce le cădea în mână în clădire şi câţiva       
au reuşit să sară gardul, întrând în curtea misiunii diplomatice americane. 

Ambasadorul american James Sasser a intrat  în panică, declarând prin telefon ziariştilor  
că ambasada este asediată, iar el, personalul diplomatic şi familiile lor sunt  ostatici.  
Sasser era foarte speriat şi susţinea că autorităţile chineze încurajează manifestaţiile.     
Îşi pierduse cumpătul de tot, văzând miile de chinezi furioşi care strigau “Sânge       
pentru sânge!”. Spre seară, demonstraţiile s-au potolit, însă cei 50 de chinezi ce continuau 
să urle în faţa intrării l-au împiedicat pe ambasador să iasă din clădire. 

"China susţine ferm şi protejează, conform legii, toate acţiunile legale de protest faţă      
de atacul NATO, desfăşurat sub conducerea Statelor Unite, asupra Ambasadei Chinei       
în Iugoslavia", a afirmat vicepreşedintele Hu Jintao, într-o declaraţie solemnă transmisă  
de televiziunea de stat chineză. "Sperăm că masele, luând în considerare interesele 
fundamentale ale naţiunii şi situaţia în ansamblu, vor desfăşura aceste acţiuni în ordine    
şi respectând legea, pentru a menţine stabilitatea socială." Hu a adăugat că autorităţile 
chineze îi vor proteja pe cetăţenii străini aflaţi pe teritoriul ţării.

                       
             Ambasadorul american James Sasser, speriat de demonstranţi

Seara, după corespondenţa din Ştirile de la 19.30, am coborât să mănânc. În barul 
hotelului, toţi românii erau strânşi în jurul unui necunoscut, pe care îl ascultau               
cu sufletul la gură. Mi-am tras şi eu un scaun la masa lor şi, după câteva cuvinte,         
mi-am dat seama că era unul din ziariştii care se aflau în maşina care a însoţit convoiul     
din Piteşti şi a fost accidentată pe pod. L-am ascultat povestind, sub privirile pline          
de admiraţie ale celorlalţi, cum suflul exploziei a catapultat  prin aer maşina, care a căzut 
pe şosea, de la 30 de metri. Nu m-am putut abţine şi am început  să râd. L-am întrerupt, 
întrebându-l dacă a văzut vreodată ce a mai rămas întreg dintr-un automobil care a căzut 
de la 30 de metri. S-a bâlbâit şi a încercat să-şi continue povestea. 



Iritaţi, ceilalţi m-au contrat, crezând că sunt invidios pe spectaculoasa aventură trăită      
de piteştean. Râzând în hohote, i-am spus ziaristului că primarul Tudor Pendiuc a explicat,                   
în interviul telefonic dat la ProTV, ce se întâmplase de fapt. A încercat  să mai spună ceva 
dar, când am adăugat că am văzut la televizor imaginile automobilului care nu avea       
mare lucru şi am dat detalii exacte despre ce s-a întâmplat, a tăcut mâlc. M-am dus       
să mănânc şi, când m-am întors, George Roncea mi-a spus că piteşteanul a dispărut       
în camera lui. Nu l-am mai văzut de atunci. Avusese noroc că Mile era plecat în ţară,   
altfel băşcălia ar fi fost şi mai mare.

Mai târziu, la hotel a venit  şi Dragan, “scriitorul” care avea grijă de noi. Am stat cu el,     
cu Nelu şi cu George la poveşti, comentând explicaţiile NATO potrivit cărora au bombardat 
Ambasada Chinei din cauza unei informaţii greşite transmisă de un agent al CIA.          
Nelu ne-a spus ultimul banc scos “pe piaţă” de sârbi, la auzul acestei ştiri. Cică CIA         
şi-a antrenat cel mai bun agent al său, care a învăţat perfect sârbeşte şi şi-a însuşit 
biografia unui sârb emigrat  în SUA, încercând să se infiltreze în familia acestuia             
din Belgrad, pentru a putea transmite informaţii americanilor. Ajuns la Belgrad, spionul     
a bătut la uşa casei unde locuia bătrâna mamă a lui Zoran, sârbul emigrat în SUA.   
Femeia i-a deschis şi spionul a dat s-o îmbrăţişeze spunându-i: “Săru’ mâna, mamă !  
Sunt eu, Zoran şi m-am întors acasă!” Deşi, la cei 80 de ani ai săi, nu mai vedea bine, 
bătrâna i-a răspuns: “Tu nu eşti Zoran al meu.” “Cum nu, mamă ? Nu mai ţii minte     
când aveam 2 ani şi m-am îmbolnăvit de pojar şi m-ai îngrijit şi mi-ai spus poveşti ?”     
“Ţin minte,” i-a răspuns bătrâna, “dar tu nu eşti Zoran al meu.” “Cum nu, mamă ?         
Nu mai ţii minte, când aveam 5 ani şi am căzut de pe bicicleta şi mi-am rupt mâna           
şi n-am avut curajul să-ţi spun ?” “Asta ţin minte, băiatule, dar tu nu eşti Zoran al meu.” 
Exasperat, spionul a mai încercat o dată: “Mamă, nu mai ţii minte, când am venit       
prima oară cu o fată acasă, când erai la piaţă, şi te-ai întors şi ne-ai prins în pielea 
goală ?” “Ţin minte şi asta, dar tu nu eşti Zoran al meu.” “Ba da, eu sunt Zoran !”            
a strigat, disperat, spionul. “Nu eşti Zoran,” a răspuns, liniştită, bătrâna, “Zoran al meu   
nu era negru !”

Bancul, a cărui versiune o mai auzisem, suna atât  de amuzant în contextul de la Belgrad, 
încât nu m-am putut abţine să nu-l povestesc în direct, în următoarea transmisie      
pentru ProTV. Văzând cum ne distrăm, Tavi Penda a venit  la masa noastră.        
Provocator, Dragan l-a rugat să stea nemişcat  un sfert de oră, ca să-i facă portretul.       
Şi, sub privirile uimite ale tuturor, a schiţat în creion, pe o bucată de hârtie, un portret 
extraordinar de reuşit. Încântat  că ne-a mai lăsat o dată cu gurile căscate, Dragan          
s-a ridicat şi s-a dus în camera lui. “Mâine mi-l faci şi tu pe al meu,” i-a răspuns lui Tavi, 
care ceruse să-şi ia revanşa. 

O explozie cauzată, probabil, de un tir cu rachetă, s-a produs în această seară                 
în apropierea aerodromului de la Kumanovo (regiune cu majoritate sârbă din nord-estul 
Macedoniei), unde este staţionată o parte a contingentului francez. Potrivit militarilor   
care au asistat la această scenă, proiectilul a fost tras la ora 20.15, de la circa              
300 de metri, în direcţia aerodromului şi a explodat înainte de a atinge incinta acestuia, 
fără a face victime. Această explozie survine după un sfârşit  de săptămână tensionat,   
de multe ori fiind aruncate pietre împotriva vehiculelor franceze din cadrul NATO.



Noaptea care a urmat a fost plină de ciudăţenii. În primul rând, pentru prima dată            
de la începutul războiului, după 47 de zile de bombardamente, la Belgrad nici măcar      
nu a fost dată alarma aeriană. În al doilea rând, posturile de radio şi televiziune             
au transmis un comunicat al Comandamentului Suprem al Armatei Iugoslave, care anunţa 
retragerea unor unităţi din provincia Kosovo. “Dat  fiind că operaţiunile împotriva          
aşa-zisei UCK sunt încheiate, Comandamentul Suprem a ordonat retragerea din Kosovo    
a unei părţi a unităţilor militare şi de Poliţie. Această decizie a intrat  în vigoare      
începând din 9 mai, ora 22.00.” Comunicatul confirma informaţiile neoficiale pe care         
le aveam deja, potrivit cărora sârbii au curăţat Kosovo de luptătorii separatişti,      
trimiţând alături de militari şi o parte a trupelor speciale, care au cercetat tufiş cu tufiş 
întreaga provincie. Oricum, ştirea nu i-a impresionat prea tare pe oficialii NATO,           
care au declarat că doresc dovezi concrete ale retragerii şi, pentru a scăpa                        
de bombardamente, sârbii mai au de îndeplinit o serie de condiţii.

Şi în restul ţării a fost  linişte. Alarma aeriană a sunat doar la Nis, Cacak şi Kraljevo          
şi numai primul oraş a fost bombardat. În jurul orei 1.35, în zona de nord-vest  a Nis-ului, 
unde se afla aeroportul, a fost auzită o explozie, urmată, 15 minute mai târziu,              
de alte două. Înainte de a merge la culcare, Boban, tânărul care avea grijă de buticul    
din hotel, m-a chemat la masa lui, unde stătea împreună cu încă cineva. Era un prieten 
de-al lui, care locuia chiar la Nis şi venise câteva zile la Belgrad. “Voi, belgrădenii,    
sunteţi nişte oameni fericiţi ! Vă bombardează americanii,” ne-a spus acesta. Stupefiaţi,   
l-am rugat să ne explice de ce. “Păi, la Nis, e vai şi amar de noi, că ne bombardează   
piloţii turci din NATO. De o săptămână se chinuie să distrugă podul din centrul oraşului    
şi nu-l nimeresc. Au prăpădit toate casele din jur, inclusiv Consulatul Greciei,                
dar podul tot  nu l-au distrus. Câteodată, ne vine să-l aruncăm noi în aer, numai să ne lase, 
dracului, în pace !”  Era plin de năduf. 

                           
             Explozia unei bombe cu fragmentaţie în Serbia în 1999

Generalul Klaus Naumann, fostul preşedinte al Comitetului Militar al NATO, a prezentat   
un bilanţ critic al atacurilor aliate împotriva Iugoslaviei, într-un "raport  confidenţial"      
citat  de ediţia de astăzi a cotidianului grecesc "To Vima",  publicaţie apropiată guvernului 
de la Atena. Generalul a subliniat că NATO "nu şi-a atins obiectivul iniţial de a-l obliga      
pe Slobodan Milosevic să accepte exigenţele internaţionale şi de a împiedica Iugoslavia    
să ducă o politică de epurare etnică". Naumann a precizat, totuşi, că NATO "s-a impus clar 
şi continuă să deţină avantajul militar, reuşind să slăbească posibilităţile lui Milosevic      
de a efectua operaţiuni militare". 



Comentând detaliat  rezultatele militare, Naumann declara că "sistemul de apărare 
antiaeriană al Iugoslaviei a suferit  avarii medii", în timp ce distrugerea căilor                   
de comunicaţie şi a industriei petroliere a "redus într-o măsură importantă        
mobilitatea forţelor iugoslave în Kosovo şi a afectat serios supleţea strategică                  
a Iugoslaviei". În Kosovo, "unităţile armatei şi ale forţelor speciale de Poliţie au suferit 
pierderi uşoare şi medii, dar NATO a reuşit, în mare, să împiedice Iugoslavia                  
să distrugă UCK şi să îşi finalizeze operaţiunile de purificare etnică".

Înainte de a merge la culcare, am ascultat la radio un comentariu al agenţiei           
France Presse, care anunţa că activităţile UNHCR în Kosovo sunt ameninţate de o criză 
financiară majoră, deoarece guvernele occidentale nu au oferit  banii promişi.     
"Guvernele care nu ne-au furnizat fonduri sunt primele care ne critică,” explica         
Dennis McNamara, reprezentantul în regiune al UNHCR. “Există aici o ambiguitate        
care nu este acceptabilă şi care ne face viaţa extrem de dificilă. Suntem extrem             
de decepţionaţi de răspunsul guvernelor donatoare, dintre care cele mai importante        
nu au contribuit la bugetul operaţiunii de salvare a refugiaţilor, estimat  la 143 de milioane 
de dolari pentru 3 luni.” Într-adevăr, în timp ce numai donatorii particulari italieni            
au adunat 8,5 milioane de dolari, Marea Britanie nu a oferit decât 809.000, Franţa           
– 818.000, iar Italia – 816.000. Şi aceasta, în condiţiile în care o zi de bombardamente 
costă peste 1 miliard de dolari. 

M-am dus la culcare, însă am avut un somn agitat. După atâtea zile şi nopţi                  
de bombardamente, liniştea mi se părea suspectă, neprevestind nimic bun. Am visat          
că eram în plin bombardament şi, împreună cu Mile, fugeam pe străzile unui Belgrad       
în ruine, urmăriţi de tirurile furibunde ale unui elicopter Apache. 

Slobodan Milosevic nu va fi împiedicat să vină să se stabilească în Africa de Sud,         
dacă va decide să-şi părăsească ţara, a afirmat Nelson Mandela, citat de AFP.            
"Ceea ce condamnăm noi sunt actele sale," a amintit Mandela, referindu-se la acuzaţiile 
aduse forţelor de securitate iugoslave şi miliţiilor paramilitare care acţionează în Kosovo. 
Ziarul "The Times" a publicat, în numărul de duminică, informaţii potrivit cărora    
Milosevic ar fi transferat  în secret  cea mai mare parte a averilor familiei sale                    
în Africa de Sud, prin intermediari din Cipru, Israel şi Grecia, iar el ar intenţiona              
să ceară azil în această ţară.

10 mai 1999

După transmisia pentru emisiunea de dimineaţă, am plecat spre Media Center.              
Din cauza crizei de carburanţi, dispeceratul central al Companiei “Vodovod i kanalizacije” 
anunţase că va limita distribuirea apei calde în Belgrad între orele 5.00 şi 20.00.        
După cozile imense la ţigări, cu a căror imagine m-am obişnuit deja, au început  să apară 
şi cozile la cafea. Sârbii sunt mari amatori de cafea şi, de câteva zile, aceasta a dispărut 
din magazine, în ciuda preţului relativ ridicat (90 de dinari/kg, adică aproape 10 DM). 



               
                                Coadă la ţigări la Belgrad, în timpul razboiului

În timp ce noi ne trăgeam sufletul, după noaptea liniştită care trecuse,                
scandalul internaţional provocat de bombardarea Ambasadei Chinei continua.         
Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe chinez declarase că ţara sa îşi va suspenda 
contactele militare şi dialogul în privinţa drepturilor omului angajat cu Statele Unite.        
În ciuda insistenţelor reprezentantului chinez, Consiliul de Securitate al Naţiunilor Unite     
a refuzat să voteze proiectul unei declaraţii care cerea “condamnarea NATO şi aducerea    
în faţa Justiţiei a celor ce se fac vinovaţi pentru acest raid”. Compania Air China a trimis  
un avion Airbus A340, care aştepta, în această dimineaţă, la Bucureşti, un culoar aerian 
liber pentru a ajunge la Belgrad, să repatrieze răniţii şi cadavrele celor ucişi. La ora 12.00, 
la capela unui cimitir din Belgrad, în prezenţa oficialilor sârbi şi chinezi, a avut loc            
o slujbă religioasă, în memoria celor patru. 

Bombardarea Ambasadei Chinei de la Belgrad a fost cauzată de utilizarea unor hărţi 
depăşite, furnizate de CIA, care nu indicau că ambasada şi-a schimbat adresa            
acum câţiva ani, a anunţat postul de televiziune CNN. "În mod clar, o informaţie eronată  
a generat o greşeală în stabilirea ţintei. Ca urmare, procedurile pentru selectarea            
şi validarea ţintelor nu au putut corecta eroarea iniţială," au pretins doi oficiali americani. 
CNN a precizat, fără a cita nici o sursă, că hărţile Belgradului furnizate de către CIA,    
care par a fi cele utilizate de NATO pentru a-şi alege ţintele atacurilor, nu indicau            
că adresa Ambasadei Chinei s-a schimbat acum patru ani. 

Aşa cum era de aşteptat, chinezii au refuzat să accepte explicaţia NATO. Sun Yi Xi, 
purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez de Externe, care a ajuns încă de ieri la Belgrad, 
a declarat că, în mod clar, ambasada era direct  vizată. “Au fost mai multe rachete,      
trase din direcţii diferite, care au atins ambasada cu o foarte mare precizie. Ambele clădiri, 
şi cancelaria şi reşedinţa, au fost atinse.” Deşi Bill Clinton a adresat preşedintelui        
Jiang Zemin o telegramă de condoleanţe, acesta nu a luat-o în considerare şi, în timpul 
unei convorbiri telefonice cu Boris Elţîn, i-a spus acestuia: “Este vorba de un act  deosebit 
de barbar şi despre o violare grosolană a suveranităţii chineze, rară în istoria diplomaţiei.” 



Cum ştiam adevărul, urmăream uşor amuzat întreg acest spectacol diplomatic, care era, 
totodată, cutremurător prin tragismul învăţămintelor amare pe care le puteam trage. 
Câţiva ziarişti şi-au pierdut viaţa, mai mulţi chinezi au fost răniţi şi, în afară de declaraţii 
sforăitoare, până acum, cea mai gravă consecinţă a bombardării ambasadei a fost 
transformarea vizitei oficiale la Beijing a cancelarului german Gerhard Schroeder,         
care urma să înceapă mâine, într-o simplă vizită de lucru. Din acest motiv, o grămadă     
de oameni de afaceri au fost  lăsaţi acasă, iar programul vizitei a fost  scurtat. Am continuat 
să fiu atent, în zilele următoare, la acest scandal care s-a stins uşor, pe măsură ce        
alte evenimente au intrat în atenţia opiniei publice. 

                            
                     Ambasada SUA de la Beijing, după demonstraţii

"În Kosovo nu este vorba despre purificare etnică. Este un mit", a declarat             
Borislav Milosevic, fratele preşedintelui iugoslav, care este ambasador în Rusia,            
într-un interviu publicat  de săptămânalul american “Newsweek”. "Nu exclud, însă,           
că ar fi putut exista şi elemente pe care nu le-am putut  controla, în cadrul Poliţiei             
şi al forţelor de securitate." În legătură cu o posibilă întoarcere a refugiaţilor, dintre care 
mulţi au fost deposedaţi de actele de identitate, Borislav Milosevic a declarat                   
că majoritatea albanezilor din Kosovo nu avea cetăţenie iugoslavă: "De câteva decenii 
încoace, ei soseau ilegal din Albania."

Mă intriga foarte tare anunţul făcut aseară de Comandamentul suprem al Armatei 
Iugoslave, despre retragerea unor unităţi militare din Kosovo. Îmi era dificil să aflu       
mai multe amănunte neoficiale, pentru că nu puteam să mai merg la Centrul militar        
de presă, însă, din ce mi-am dat seama, era vorba de o încercare a lui Slobodan Milosevic 
de a-şi arata disponibilitatea de a satisface solicitările comunităţii internaţionale. Cel puţin 
la nivel declarativ. De această dată, însă, conflictul  era mult  prea serios pentru ca metoda, 
folosită cu succes în timpul războaielor din Croaţia şi Bosnia, să mai dea rezultate. 

Pe de altă parte, comunicatul oficial care susţinea că aseară, la ora 22.00,              
primele unităţi sârbeşti s-au retras din Kosovo, era greu de confirmat. Chiar şi sârbii       
au subliniat  că operaţiunea se desfăşoară lent, din cauza podurilor distruse                   
de bombardamente şi a raidurilor aeriene. “Marele pericol este ca, în timpul retragerii, 
trupele să devină ţinta aviaţiei NATO,” au declarat  reprezentanţii de la Priştina ai Armatei 
şi Poliţiei iugoslave. “O încetare a atacurilor NATO ar accelera ritmul retragerii.        
Aseară, două vehicule ale Armatei au fost atinse de bombe, la Decani şi Dulje.”



Reprezentanţii celor 15 ţări ale Uniunii Europene au adoptat oficial noile sancţiuni politice 
şi economice impuse Belgradului, interzicând în special acordarea de vize                
pentru preşedintele Slobodan Milosevic, pentru familia acestuia şi pentru miniştrii            
şi înalţii oficiali iugoslavi, în total în număr de 300, potrivit unui comunicat oficial         
citat  de AFP. "Cei 15" au confirmat, de asemenea, extinderea măsurilor de îngheţare        
a bunurilor statului iugoslav în străinătate pentru persoanele asociate cu Milosevic           
şi pentru intreprinderile controlate sau acţionând în contul Republicii Federale Iugoslavia 
sau al Serbiei. 

Pe de altă parte, interdicţia acordării de credite pentru export a fost extinsă la sectorul 
privat. De asemenea, au fost interzise investiţiile europene în Iugoslavia şi furnizarea 
tuturor bunurilor şi serviciilor legate de agresiunea internă. "Cei 15" au confirmat 
interzicerea totală a zborurilor comerciale sau private între UE şi Iugoslavia. În fine,   
statele membre ale UE au interzis exportul către Iugoslavia al bunurilor, serviciilor, 
echipamentelor şi tehnologiilor care pot ajuta la repararea pagubelor cauzate de loviturile 
aeriene ale NATO, precum şi infrastructurilor şi echipamentelor care ar permite guvernului 
de la Belgrad să-şi continue politica de represiune în Kosovo. 

Astăzi, într-un cimitir din Belgrad, a fost înmormântat cunoscutul atlet iugoslav          
Goran Rajicevic, fost triplu campion balcanic şi câştigător al mai multor ediţii                 
ale Maratonului Belgradului. Rajicevic fusese înrolat în Armata Iugoslavă şi a fost  împuşcat 
mortal sâmbătă, la 20 de km de Priştina, de un lunetist al UCK. 

La 13.20, un sunet familiar ne-a umplut, din nou, urechile: sirenele alarmei aeriene.     
Ceva mai devreme, alarma sunase deja la Nis (11.12), Cacak (12.55), Kragujevac (13.00), 
iar la 13.40, a venit  rândul Novi Sad-ului. La 14.27, o bubuitură puternică a zguduit  
centrul Belgradului urmată, un sfert de oră mai târziu, de o a doua. Imediat după aceasta, 
telefoanele mobile au devenit inutilizabile. M-am grăbit  să transmit în ţară               
câteva detalii despre noaptea ce trecuse şi dimineaţa de astăzi, de teamă că vor cădea    
şi reţelele telefonice fixe. Nu s-a întâmplat nimic, iar după o vreme, şi reţeaua GSM           
a fost  restabilită. Între timp, Comandamentul Apărării civile anunţase că bubuiturile        
au fost provocate de avioane ale NATO care au spart bariera sonică la joasă altitudine. 
Ştiam că mint, pentru că deja recunoşteam cum sună o astfel de detunătură.            
Când eram, ca acum, la Media Center, exploziile rachetelor făceau să zdrăngăne  
geamurile din termopan şi vibraţia pământului lovit  de rachetă o simţeai în coşul pieptului. 
Un argument în plus a fost şi o explozie la Novi Sad, între cele două bubuituri                 
de la Belgrad. De asemenea, la 15.15, Nis-ul a fost atins de două rachete.                  
Spre deosebire de alte atacuri din timpul zilei, alarma de azi a fost lungă, fiind suspendată 
abia la 17.50. 

Între 13.00 şi 14.00, NATO a bombardat  şi poziţiile din Kosovo ale Armatei iugoslave,    
din zona graniţei cu Albania. Patru explozii puternice au fost observate în dreptul    
postului de frontieră de la Morine. Bombardamentele vizau tancurile sârbeşti ascunse        
în pădurile din regiunea Zur. De această dată, antiaeriana sârbă a ripostat, încercând      
să alunge avioanele inamice. 



Papa Ioan Paul al II-lea s-a întâlnit la Vatican cu liderul moderat al albanezilor din Kosovo 
Ibrahim Rugova, informează AFP. Rugova i-a mulţumit Suveranului Pontif                 
pentru eforturile sale în favoarea păcii şi pentru declaraţia comună pe care acesta a dat-o, 
împreună cu patriarhul Teoctist, cu ocazia vizitei în România. "Este necesară                    
o fază tranzitorie de trei ani pentru reconstrucţia provinciei, după care oamenilor            
din Kosovo trebuie să li se acorde şansa de a se pronunţa asupra viitorului ţării             
sau să se organizeze o conferinţă internaţională.” Întrebat despre împrejurările       
întâlnirii sale cu Slobodan Milosevic, Rugova a explicat: "Mi-am menţinut întotdeauna 
poziţia. I-am rugat pe oamenii aceia să nu lupte împotriva întregii lumi şi să accepte        
să salveze provincia Kosovo, Serbia, întreaga regiune." 

Revenirea lui Ibrahim Rugova în atenţia opiniei publice internaţionale i-a alarmat             
pe liderii UCK, aceştia văzându-şi ameninţată poziţia de unici reprezentanţi ai albanezilor 
din Kosovo. Mai ales după ce Jamie Shea a declarat că “este acelaşi Rugova dinainte       
de declanşarea bombardamentelor NATO, care nu a semnat nici un acord cu Milosevic     
şi este în favoarea autonomiei provinciei şi a prezenţei NATO în Kosovo”. Liderii UCK        
s-au plâns că există o complicitate orientală şi occidentală, care încurajează iniţiativa       
lui Ibrahim Rugova, acesta fiind, în realitate, un emisar al lui Slobodan Milosevic.     
Bardhyl Mahmuti, care se află la Paris, a declarat că Rugova nu are nici o misiune             
şi nu reprezintă decât partidul său. UCK se străduia să-şi creeze imaginea unei organizaţii 
care rezistă cu eroism în faţa armatei iugoslave şi furnizează NATO informaţii           
despre poziţiile acesteia. Mult mai radicali, liderii UCK doreau independenţa          
provinciei Kosovo şi continuau să solicite sprijin logistic şi militar din partea Occidentului. 
Or, apariţia lui Rugova, un adept al non-violenţei, îi încurca foarte tare. 

                            
                Ibrahim Rugova, primit de papa Ioan Paul II la Vatican

Înainte de transmisia pentru Ştirile de la 19.30, am reuşit să aflu un bilanţ                      
al bombardamentelor din această după-amiază. La ora 13.00, două proiectile au lovit     
un combinat  din Novi Pazar, iar alte patru au atins aeroportul Ponikve, de lângă Uzice.    
La Raska, explozia unei rachete a avariat  mai multe case, în timp ce la ora 15.00,           
10 proiectile au explodat în două sate de lângă Kraljevo. Zece minute mai târziu,              
în timpul atacului asupra zonei industriale din Cacak, au fost ucise 4 persoane şi rănite   
alte 12. Un puternic incendiu a mistuit 12 case, iar pe un viaduct de pe şoseaua             
de centură a oraşului, a fost lovit un camion în care se aflau doi bărbaţi, grav răniţi        
de explozie. La 15.45, au fost auzite mai multe explozii în sudul capitalei Muntenegrului, 
Podgorica, iar la 18.45, în timpul atacului asupra Priştinei, a fost lovit un pod al autostrăzii 
spre Podujevo. 



În ciuda embargoului impus, luna trecută, de Uniunea Europeană şi NATO,                
două convoaie petroliere sârbe se îndreptau luni pe Dunăre, spre Iugoslavia, a anunţat 
vama bulgară. “Autorităţile bulgare au constatat încălcarea embargoului, dar nu au putut 
să oprească petrolierele, deoarece Convenţia de navigaţie pe Dunăre nu autorizează 
controlarea vapoarelor aflate în tranzit,” a declarat Valentina Ionova, şeful vămii            
din portul Vidin, citată de agenţia BTA. Convoaiele urmau să intre în apele teritoriale 
iugoslave în cursul nopţii. Un alt convoi sârb a trecut joia trecută, aducând petrol încărcat 
din portul ucrainean din Reni.

Seara, am reintrat în normal. Adică, alarma aeriană a sunat la 21.26 şi, ceva mai târziu    
au început să se audă vuietul avioanelor. O bubuitură puternică ne-a atras privirile       
spre Pancevo, unde a fost distrusă gara “Aerodrom”. La 23.30, înspre sud am văzut          
trei ciuperci de foc care au luminat cerul, urmate de tirurile furioase ale antiaerienei. 
Avioanele NATO au lovit combinatul chimic “Prva Iskra” din Baric, de la 30 de km           
de Belgrad, unde se află cele două rezervoare cu 170 de tone de acid fluorhidric.          
Din fericire, proiectilele au nimerit clădirile administrative şi vechile instalaţii, iar catastrofa 
de care vorbeau sârbii nu s-a produs. Mai târziu, aveam să aflu că, fără să mai 
mediatizeze aceasta, rezervoarele au fost golite şi acidul transportat în altă parte. 

                      
                    Sediul Poliţiei din Valjevo, după ce a fost bombardat de NATO

La 22.57, rachetele au lovit  încă o dată sediul Poliţiei din Valjevo. Exploziile au avariat 
serios clădirile administrative din jur şi sediul Ambulanţei. La 23.00, două persoane        
au fost rănite la Smederevo, când proiectilele NATO au căzut pe o stradă dintr-un cartier 
de locuinţe, iar sârbii au anunţat că unul din avioanele inamice a fost atins de antiaeriană. 
La 23.10, mari pagube materiale au fost  provocate în zona industrială a oraşului Sombor, 
unde au fost din nou lovite instalaţiile companiei Naftagaz. La 23.15, a fost distrus          
şi turnul de televiziune de lângă Subotica, iar 5 minute mai târziu, patru proiectile au lovit      
în plin viaductul de lângă Velika Plana, al autostrăzii Belgrad-Nis. Viaductul s-a prăbuşit 
peste calea ferată şi a distrus şinele şi terasamentul. Alte două raiduri aeriene au avut     
ca ţintă oraşul Nis, la 2.55 şi 3.55. Proiectilele au lovit zona industrială şi încă un viaduct. 



UNHCR va lansa, marţi, o campanie care să-i determine pe refugiaţii din Kosovo         
aflaţi la Kukes, în nordul Albaniei, să părăsească regiunea, unde au sosit, în ultimele zile, 
alte 8.000 de persoane, relatează AFP. UNHCR şi autorităţile albaneze repetă                 
de mai multe săptămâni că refugiaţii trebuie să părăsească oraşul Kukes,                 
situat în apropierea zonelor de luptă şi copleşit de afluxul de refugiaţi. Circa 100.000      
de oameni sunt instalaţi în tabere construite în apropierea şi în interiorul oraşului,        
care are mai puţin de 30.000 de locuitori. Şi Macedonia trebuie să fie repede degajată     
de zecile de mii de refugiaţi din Kosovo, din cauza pericolului izbucnirii unui război civil,    
a declarat un reprezentant  al organizaţiei catolice de caritate Caritas, în ediţia de duminică 
a ziarului “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. “Taberele de refugiaţi au devenit  un butoi     
cu pulbere, relaţiile dintre macedoneni şi albanezii din Kosovo fiind din ce în ce             
mai tensionate,” afirma Ludwig Grunwald. “Ne apropiem pe zi ce trece de un război civil." 

Între 1.00 şi 2.00, mai multe bombe cu fragmentaţie de tip BLU-97 au fost lansate   
asupra satului Staro Gradsko, la 20 de km sud-vest de Priştina. 10 case au fost distruse,   
4 oameni au fost ucişi şi 3 grav răniţi. Corespondentul AFP, care a ajuns la faţa locului 
printre primii, povestea că a văzut  cadavrele a doi bătrâni de 60 de ani, îmbrăcaţi           
în pijamale, în timp ce trupul unei fetiţe de 6 ani tocmai era scos de sub dărâmături. 
Fratele mai mic al acesteia, părinţii lor şi un vecin – toţi în stare gravă - au fost  duşi       
de urgenţă la spitalul din Priştina. La ora 2.00, au fost distruse încă două poduri            
de cale ferată, la Biljanovac şi Josanic, şi un pod rutier, la Brvenik, în regiunea Kopaonik 
fiind întrerupte şi legăturile telefonice. Între 2.50 şi 3.30, a mai fost distrus un pod,         
în zona satului Zitoradja. Au mai fost  bombardate zonele localităţilor Leskovac, 
Kosovopolje, Priştina, Sjenica şi Lipljan, iar o femeie a fost grav rănită,                      
după ce un proiectil care nu a explodat a căzut  peste o casă din satul Zvecka,             
între Obrenovac şi Valjevo. La ora 6.00, la Belgrad s-a ridicat alarma aeriană.
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Ultimele evenimente şi declaraţii, contactele diplomatice şi paşii făcuţi înapoi de regimul 
de la Belgrad mi-au dat senzaţia că se apropie sfârşitul războiului. Armata Iugoslavă        
a anunţat că şi-a încheiat  operaţiunile împotriva gherilelor UCK din Kosovo şi că numărul 
poliţiştilor şi militarilor sârbi va reveni la cel dinainte de conflict (11 – 12.000),          
odată cu înfiinţarea unei forţe de menţinere a păcii în provincie, sub egida ONU.             
În discuţiile cu reprezentantul Naţiunilor Unite Yasushi Akashi, Slobodan Milosevic             
a reuşit  cu abilitate să pună conducerea NATO în inferioritate. El a spus că este gata       
să înceapă negocierea unui acord de pace, plecând de la principiile adoptate                  
de miniştrii G-8 la Bonn. Singura condiţie la care sârbii continuă să ţină este componenţa 
forţei de pace: fără ţările care au contribuit la bombardamente.

Anunţul Belgradului privind retragerea unei părţi a forţelor iugoslave staţionate în Kosovo 
nu este altceva decât "propagandă", a declarat  la Kukes purtătorul de cuvânt  al UCK 
Shefki Abdullahu, citat de AFP. "Aceasta nu este decât o manevră, un joc al lui Milosevic. 
Dacă sunt mişcări de trupe, înseamnă că se fac schimbări de poziţii, dar nu că se retrag 
din Kosovo."



Este remarcabilă iscusinţa cu care politicienii sârbi au reuşit să câştige avantaje             
pe tărâmul negocierilor. Înţelegerile cu liderul moderat al albanezilor Ibrahim Rugova, 
eliberarea militarilor americani capturaţi la graniţa cu Macedonia, începerea retragerii      
din Kosovo şi noua atitudine a preşedintelui Milosevic, combinate cu greşelile NATO,  
dintre care cea mai gravă a fost bombardarea Ambasadei Chinei, au adus liderii occidentali 
în situaţia de a fi nevoiţi să facă, la rândul lor, paşi către oprirea bombardamentelor.        
În acest moment, orice încercare din partea conducerii NATO de a-şi impune        
condiţiile iniţiale nu ar face decât să evidenţieze, pentru toată lumea, că scopul       
atacării Iugoslaviei nu este unul umanitar, de salvare a etnicilor albanezi opresaţi de sârbi. 
Senzaţia că războiul e pe ultima sută de metri îmi era întărită - paradoxal -                
chiar şi de intensificarea bombardamentelor. Simţeam că NATO încearcă să se scape      
de cât mai multe bombe înainte de final, pentru că - nu-i aşa ? - trebuie şi industria       
de armament să trăiască.  

"N-am spus niciodată că am fost împotriva bombardamentelor, este fals,"                        
a declarat  Ibrahim Rugova, citat  de cotidianul francez "Le Monde". "Aceasta                
este propagandă. Pe vremea când locuiam la Priştina, am declarat că trupele sârbe  
trebuie să se retragă, să se accepte prezenţa internaţională şi să se înceteze 
bombardamentele. A existat, din păcate, prea multă propagandă şi de partea sârbă        
şi de partea albaneză." 

                         
                                    Demonstranţii chinezi de la Beijing

Deşi aparent dramatic, spectacolul reacţiilor la bombardarea “din eroare” a Ambasadei 
Chinei din Belgrad continua să ne amuze. Preşedintele chinez Jiang Zemin se arată,        
în continuare, foarte afectat de incident şi refuză, sistematic, să răspundă                      
la apelurile telefonice ale lui Bill Clinton. Acesta insista să-l sune, însă nimeni                 
nu ridică receptorul la Beijing. Ca într-o telenovelă. În capitala chineză, manifestaţiile     
au scăzut  în intensitate, la fel de ordonat cum au început. În această dimineaţă,         
doar câteva grupuri de 100 de demonstranţi au avut voie să treacă de barajele de poliţişti 
şi să ajungă în faţa Ambasadei SUA. Aceştia mergeau pe un traseu bine stabilit               
şi purtau pancarte pe care scria “Noi manifestăm paşnic”. Americanii erau calificaţi     
drept “o bandă de zurbagii”, englezii erau “lacheii” lor, iar restul occidentalilor – “clovni”.  



În afară de directivele trasate demonstranţilor, chinezii au renunţat să mai ceară 
Consiliului de Securitate al ONU condamnarea NATO pentru bombardarea ambasadei lor. 
Noul proiect de rezoluţie propus de China conţinea doar regretul pentru distrugerea 
ambasadei şi moartea celor patru ziarişti. “Circul” era completat de William Cohen,     
secretarul american al Apărării, care declara hotărât, în cursul unei audieri                      
în faţa Congresului: "Există o distincţie între indignarea legitimă şi exploatarea calculată. 
Chinezii nu au acces nelimitat la actualitatea mondială. Mă voi adresa în special  
Guvernului chinez. Îi voi cere să accepte declaraţiile preşedintelui Clinton, să accepte 
apelurile sale telefonice, să găsească modalităţile de reducere a tensiunilor,                   
nu să le exacerbeze." … Curat Caragiale !

Spectacolul continua şi în rândul Opoziţiei de la Belgrad. Cotidianul francez “Le Figaro” 
publică astăzi un interviu cu Vuk Draskovic, care se pronunţă pentru o autonomie specifică 
în Kosovo şi instituirea a două sisteme legale paralele în provincie: unul bazat                
pe dreptul sârbesc şi unul care să dea dreptul albanezilor să trăiască potrivit legii islamice. 
Ca balamucul să fie complet, Draskovic propunea şi crearea a două feluri de cetăţenii, 
pentru fiecare din cele două comunităţi şi îi reproşa lui Slobodan Milosevic că se agaţă   
de ideea Iugoslaviei, ca o ţară care să reunească toţi slavii din sudul Europei.                 
O înşiruire de idei aberante, imposibil de realizat şi la fel de inutile ca demersul său. 

Pe de altă parte, continua conflictul dintre autorităţile federale şi Guvernul muntenegrean. 
De această dată, subiectul este distribuirea ajutoarelor umanitare venite din străinătate. 
Guvernul federal a desemnat 8 puncte de frontieră prin care aceste ajutoare pot  ajunge    
în Iugoslavia, însă nici unul nu era din Muntenegru. Maksim Korac, adjunctul ministrului 
federal al Muncii, a declarat  că această decizie este motivată de refuzul autorităţilor 
muntenegrene de a permite UNHCR sau Crucii Roşii iugoslave să inspecteze ajutoarele     
şi să participe la împărţirea lor. “Vrem să fim siguri că ajutoarele nu vor ajunge              
pe piaţa neagră,” a spus Korac, însă câţiva prieteni care cunoşteau detalii                
despre această situaţie ne-au dezvăluit  că, în realitate, sârbii doreau să stopeze      
intrarea în Muntenegru a produselor de contrabandă, care asigurau veniturile           
liderilor politici de la Podgorica. Presa iugoslavă a avut grijă să preia ştirile AFP,            
care anunţau sosirea în Germania a preşedintelui muntenegrean Milo Djukanovic             
şi a liderului Partidului Democrat  Zoran Djindjic. În timp ce avioanele germane     
participau la operaţiunile NATO împotriva Iugoslaviei, cei doi erau primiţi la Bonn            
de cancelarul Gerhard Schroeder. Nu am putut să nu le remarc “inteligenţa” politică.   
Lipsiţi de realism şi de luciditate, acţionau ca şi când s-ar fi aflat  într-o ţară normală,   
fără conflicte, care trăieşte după standarde şi mentalităţi occidentale.

Combinată cu embargoul, blocada împotriva Muntenegrului a mai provocat o problemă. 
Nikola Dragomanovic, directorul Jugopetrol-Muntenegru a declarat astăzi, că în depozitele 
companiei mai există carburanţi doar pentru o lună de zile. “Deocamdată,                     
nu sunt motive de panică, dar embargoul petrolier ar putea provoca colapsul economiei 
muntenegrene.” Nici în Republica Srpska situaţia nu era prea roză: rafinăria de la Modrica 
a înregistrat, de la începutul războiului, pagube de peste 1 milion de mărci germane. 
Rafinăria livra peste jumătate din producţie în Iugoslavia şi şi-a încetat activitatea   
datorită crizei de materii prime, trimiţând în concediu fără plată 537 de angajaţi. 



Premierul britanic Tony Blair a preconizat într-un interviu acordat săptămânalului german 
"Die Zeit" că, pentru o "Serbie democratică" se va deschide perspectiva unei aderări         
la structurile euro-atlantice. "Eu cred că trebuie deschisă perspectiva unei intrări             
în Uniunea Europeană şi în Alianţa Nord-Atlantică atât  statelor din jur, cât şi unei Serbii 
democratice. Este important să le oferim acestora o viziune a democraţiei, a libertăţii        
şi a bunăstării. Nu aş vrea să dau deloc impresia că vom invita mâine Serbia să devină 
membră a NATO. Vreau să spun că trebuie să dezvoltăm o viziune asupra viitorului    
pentru ţările din Europa de Sud-Est.” 

Atacurile NATO asupra Iugoslaviei nu s-au întrerupt, deşi Belgradul nu a fost survolat      
de avioane. În schimb, în Kosovo a plouat cu bombe. Bombe cu fragmentaţie                 
în zonele localităţilor Djakovica şi Lipljan, între orele 4.00 şi 9.00. Distrugeri la releul TV  
de la Stari Trg, la 8.00. Raiduri puternice asupra Urosevac-ului, la ora 9.00.                
Două rachete în satul Donje Sinkovce, de la periferia Leskovac-ului, la 11.20.            
Alarme aeriene la Kraljevo (11.30) şi Cacak (11.40). Din nou ploaie de bombe în zona 
Lipljan, între 11.30 şi 14.00. Bombardamente asupra unei cazarme din satul Jarkujak, 
lângă Kraljevo, la 12.10, unde ambulanţele au ajuns cu greu, din cauza fumului gros    
care acoperea zona. Proiectile peste ce a mai rămas din fabrica “Krusik” din Valjevo,        
la aceeaşi oră. Bombe care au lovit, 10 minute mai târziu, releul de pe muntele Ovcar,       
de lângă Cacak. Cinci persoane rănite de schije în satul Mrcajevci. Un proiectil neexplodat 
lângă un sanatoriu şi mai multe rachete în fabrica “Cer” şi instalaţiile companiei Naftagaz 
din Cacak. Podul de la Kokin Brod, de pe autostrada Uzice-Novi Varos, aproape distrus     
de două lovituri aeriene. 

                          
                         Primul bombardament asupra oraşului Sabac

La 13.57, notiţele mi-au fost întrerupte de sirenele alarmei aeriene. Şapte minute          
mai târziu, clădirea în care se afla Media Center era zguduită de o serie de explozii. 
Comandamentul Apărării civile a anunţat că proiectilele au căzut în zona aeroportului 
Batajnica. La 14.07, pentru prima dată de la începutul războiului, a fost bombardat    
oraşul Sabac. Două rachete au nimerit  în plin cazarma Armatei Iugoslave din centru, 
avariind şi clădirile din jur. Artileria antiaeriană a ripostat atacului, însă un prim bilanţ 
anunţa doi morţi şi mai mulţi răniţi. La 14.10, un proiectil a distrus casa familiei Vukovic   
din satul Starcevo, rănind trei persoane, iar alte două bombe au explodat  în satul       
Novo Selo (unde locuiesc mulţi români), fără a produce victime. 



La Belgrad, alarma aeriană a încetat la 15.38. Atunci au început să vină imagini de la Nis, 
unde puţin a lipsit ca al doilea om din SPS (partidul lui Slobodan Milosevic),         
secretarul general Gorica Gajevic, să-şi piardă viaţa. Ea conducea o delegaţie a partidului 
care vizita, la 11.20, instalaţiile Jugopetrol, puternic avariate de bombardamentele         
din ultimele zile. Exact la acea oră, avioanele au atacat din nou. Unul dintre proiectile        
a explodat la nici 20 de metri de locul unde se afla delegaţia SPS. A fost un moment       
de panică generală. Un poliţist s-a aruncat asupra Goricei Gajevic, apărând-o cu corpul lui. 
Schijele au rănit un alt  poliţist, un reporter RTS, pe vicepreşedintele SPS Dusan Matkovic 
şi încă două persoane. Toţi au ajuns la spital, poliţistul în stare critică, iar Matkovic         
cu răni la cap, piept şi mâini. Bilanţul atacului asupra Nis-ului a fost de 3 morţi şi 18 răniţi. 

Un bărbat din localitatea Pojejena (Caraş–Severin) a fost reţinut  de grănicerii români,      
în timp ce încerca să treacă în Serbia cu o barcă în care avea mai multe recipiente          
cu combustibil, transmite corespondentul Mediafax. Florin Marin Dogaru intenţiona          
să ia legătura cu un cetăţean sârb pentru a pune la cale vânzarea de combustibil           
pe teritoriul iugoslav. Locotenent-colonel Ion Iovănescu, purtătorul de cuvânt al Brigăzii   
de Grăniceri Drobeta, a declarat că aceste incidente sunt rare şi că, în general,       
locuitorii satelor de pe Clisura Dunării se tem să treacă graniţa din două motive:  
creşterea exigenţei grănicerilor români şi reacţia uneori violentă a autorităţilor sârbeşti. 
Iovănescu a mai spus că, în acelaşi timp, nu trebuie neglijat  că activitatea economică      
pe Clisură este ca şi inexistentă, oamenii trăind mai mult  din pescuit şi că,                     
în aceste condiţii, sunt tentaţi să-şi suplimenteze veniturile din contrabandă. 

La jurnalul de seară al RTS, s-a anunţat că forţele sârbe au împiedicat incursiunea        
unui important grup de terorişti albanezi, care încercau să intre în Kosovo din Albania. 
Soldaţii aflaţi între punctele de frontieră Morine şi Kosare i-au observat pe luptătorii UCK, 
i-au lăsat să se apropie până la 50 de metri, după care au deschis focul. Patru dintre ei    
au fost ucişi şi unul, care se acoperise cu drapelul albanez, a fost capturat. O ştire        
mult  mai spectaculoasă a venit  de la purtătorul de cuvânt din Albania al OSCE,            
care a declarat că sârbii au reuşit să ridice de la sol un avion de vânătoare Mig, 
bombardând o bază a UCK de la Tropoja, din nordul Albaniei. 17 luptători UCK,            
grav răniţi, au fost transportaţi cu elicopterele Crucii Roşii la spitalele din Tirana.        
NATO a confirmat atacul, generalul Walter Jertz justificând că Mig-ul nu a putut  fi detectat, 
întrucât zbura la joasă altitudine. Totuşi, el a pretins că avionul sârbilor a fost  doborât, 
însă nu a fost  în stare să precizeze de către cine. Dacă ştirea ar fi fost anunţată de sârbi, 
aş fi crezut că fabulează. Cine îşi putea imagina că sârbii mai îndrăznesc să zboare,        
în timp ce avioanele NATO roiesc deasupra Iugoslaviei ?

Nici nu s-a terminat  bine jurnalul RTS, că sirenele alarmei aeriene au început să sune     
din nou. Era 21.03. Am apucat să beau o cafea şi să povestesc puţin cu ceilalţi români.    
La 22.25, am urcat în fugă scările, pentru că afară se auzeau vuietele unor avioane.      
De când cu penele de curent, în special seara, nimeni nu mai îndrăznea să urce în lift.     
De altfel, pentru a evita orice incident, Nelu bloca liftul în fiecare seară, după ora 20.00. 
Abia am ajuns pe acoperiş, că privirile mi-au fost  atrase spre nord, unde se vedeau  
tirurile antiaerienei din jurul oraşului Pancevo. Cinci explozii au luminat cerul, urmate      
de încă una, dinspre sud-vest. Mai târziu, aveam să aflu că o bombă a explodat               
lângă un baraj, între satele Grocka şi Begaljica, la 20 de km de Belgrad. 



La 22.26, pentru a doua noapte consecutiv, piloţii NATO au încercat  să distrugă releul      
de televiziune de la Vîrşeţ. Fără succes însă. Racheta a explodat la mică distanţă                    
de scheletul metalic al acestuia. Un sfert  de oră mai târziu, o explozie puternică a fost 
auzită la sud de Sombor, unde se află instalaţiile şi rezervoarele companiei Naftagaz.  
Suflul detonaţiei a spart  geamurile caselor din jur si le-a răvăşit acoperişurile.                
La 23.50, a fost întreruptă şi legătura rutieră cu Ungaria, fiind distrus viaductul   
autostrăzii Subotica-Szeged, situat la numai 3 km de punctul de frontieră de la Horgos. 

O nouă pată de petrol provenind din Iugoslavia, a paisprezecea de la începerea    
acţiunilor militare ale NATO, plutea azi pe Dunăre, a anunţat Ministerul bulgar al Mediului, 
citat  de AFP. Ministerul se aşteaptă ca pata de petrol, de doi km lungime şi 150 de metri 
lăţime, să se propage rapid, fără a ajunge, pentru moment, la nivelul centralei nucleare  
de la Kozlodui. Centrala, care utilizează patru reactoare de apă presurizată,                   
de tipul VVER 440/230, foloseşte apă din Dunăre, dar este dotată cu un echipament        
de epurare. 

După ce am coborât de pe acoperiş, am început, ascultând posturile de radio şi tv,         
să conturez un bilanţ al nopţii. Raidurile au produs mari pagube materiale şi au făcut 
multe victime printre civili. Călăuzindu-se după cursurile râurilor, piloţii au bombardat    
mai multe poduri. Primul, peste Morava de sud, distrus la 21.30 de două proiectile,         
se afla în centrul orăşelului Vladicin Han. Exploziile au surprins pe pod un băiat şi o fată, 
care au fost  ucişi pe loc. Alte trei persoane au fost rănite de schije şi casele din jur           
au fost  parţial distruse. La 21.37, un alt pod, peste râurile Kosanice şi Toplica,               
din oraşul Kursumlija, a căzut sub bombe. 

                            
                       Incendiu la o centrală electrică de lângă Belgrad

În jurul orei 1.00, NATO a lansat un atac brutal asupra unui camping de lângă Paracin,             
în care au fost cazaţi refugiaţi din Bosnia şi Croaţia. Aceştia fuseseră evacuaţi, însă,    
acum câteva zile. Probabil că după-amiază, sateliţii NATO au detectat trupele iugoslave, 
fiindcă altfel nu se explică numărul mare de proiectile (cel puţin 15), care au şters         
de pe faţa pământului campingul şi au avariat rezervoarele de apă ale oraşului.         
Două raiduri, la distanţă de o oră, au vizat şi oraşul Pozega, iar lângă Smederevo,           
o bombă a explodat la mică distanţă de un transformator electric, fără să-l nimerească.  
La 2.15, două explozii au fost auzite la instalaţiile companiei “Beopetrol” de la Bogutovac 
şi alte patru în satul Biljanovac, din apropiere. 



Avioanele Alianţei Nord-Atlantice au distrus la sol, în noaptea de marţi spre miercuri,   
cinci avioane de vânătoare Mig-21 şi au bombardat o baterie a apărării antiaeriene 
iugoslave, a anunţat AFP. Aviaţia aliată a mai atacat aerodromuri, în special în Nis           
şi Priştina, emiţătoare radio militare, poduri rutiere şi feroviare, depozite de carburant     
şi cazărmi, a precizat NATO într-un comunicat.

Am socotit  că, de peste 30 de ore, zona oraşului Priştina şi, în general, provincia Kosovo 
nu a mai cunoscut liniştea. Doar în această noapte, între orele 2.00 şi 3.30,             
asupra Priştinei au fost  lansate 18 rachete, după ce miezul nopţii fusese marcat             
cu alte 3 explozii. În zori, la 6.07, m-au trezit sirenele ce anunţau încetarea alarmei 
aeriene si am mai notat  că antiaeriana iugoslavă a reuşit să respingă atacurile          
asupra oraşelor Nis, Novi Sad şi Cacak.  
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Mi-am început dimineaţa cu veşti mai puţin plăcute. În primul rând, sistemul energetic 
naţional al Serbiei nu a fost încă stabilizat şi, de aceea, între orele 14.00 şi 17.00,           
va fi întrerupt  curentul în cartierul Rakovica şi în zonele din jurul acestuia. Întreruperi       
de curent au fost anunţate şi în alte oraşe. Toate aceste probleme erau consecinţele 
bombelor cu grafit lansate vineri asupra instalaţiilor electrice din jurul Belgradului.

În Muntenegru, a izbucnit încă un scandal. Aseară, la ora 22.00, reprezentanţii          
Poliţiei militare au descins în redacţia postului de radio “Free Montenegro” din Podgorica, 
pentru a-i înmâna redactorului şef Nebojsa Redzic o citaţie. Era chemat în faţa  
Tribunalului militar, fiind acuzat de încălcarea Codului penal al Iugoslaviei. De asemenea,        
a fost citat şi Bebe Marusic, redactor la cotidianul “Monitor”. “Nu există nici un motiv 
pentru care Poliţia militară să-l caute pe Marusic, atâta vreme cât conţinutul textelor sale 
poate fi judecat doar prin prisma legilor din Republica Muntenegru,” a comunicat    
redacţia ziarului. “În Muntenegru avem un guvern civil şi nu tribunalele militare          
trebuie să analizeze dacă legea a fost încălcată.” Ca să toarne gaz pe foc, colegiul de 
redacţie a adăugat că Muntenegru nu trebuie să se alăture războiului dus de guvernul    
de la Belgrad şi a solicitat executivului muntenegrean o poziţie oficială faţă de           
acest  incident. Care nu era singular, fiindcă Poliţia militară l-a căutat la Universitatea      
din Podgorica şi pe profesorul Miodrag Perovic (editorialist  la “Monitor”), care a fost  acuzat 
de defăimarea autorităţilor federale si de obstrucţionarea luptei împotriva duşmanilor 
Iugoslaviei. Perovic a anunţat că intenţionează să se prezinte în faţa Tribunalului militar, 
deoarece este convins că un astfel de proces nu poate duce la condamnarea sa. 

Dimineaţa a plouat din nou cu bombe in Kosovo. La 7.45, trei proiectile loveau oraşul 
Kosovska Mitrovica, atacul fiind repetat 3 ore mai târziu. Într-o singură oră, alte 8 explozii 
au fost auzite la periferia Priştinei, dinspre Lukare, Kosovopolje şi aeroportul Slatina.     
Nici la Belgrad nu am avut linişte. La 13.21 a fost anunţată alarma aeriană.                   
La aceeaşi oră, în suburbia Ladjevic a oraşului Kraljevo explodau deja primele bombe. 



Atacul începuse aici la 13.15, când s-au auzit vuietul avioanelor şi tirurile artileriei 
antiaeriene. La Leskovac, a fost solicitat ajutorul pompierilor şi ambulanţelor                 
din Kragujevac, pentru că raidurile au făcut mai mulţi răniţi şi au izbucnit câteva incendii. 
La 13.17, în aceeaşi regiune, o casă din satul Konjuh a fost  făcută praf de o rachetă.     
Din fericire, la acea oră nu era nimeni acasă. La Belgrad, nu am fost atacaţi şi alarma       
a încetat la 14.38. Bombardamentele, însă, au continuat  la Nis, unde, cu puţin înainte      
de ora 15.00, au fost auzite mai multe explozii, după care antiaeriana a reuşit să respingă 
atacul. 

Profitând de anunţarea întreruperilor de curent, micii întreprinzători au invadat străzile    
cu lanterne şi lumânări de vânzare. Nici compatrioţii noştri nu s-au lăsat mai prejos.    
Nelu a dat o fugă cu maşina până în vama de la Stamora-Moraviţa, să-şi cumpere 
benzină. Când s-a întors, mi-a povestit că s-a crucit de ce a văzut. Până acum câteva zile, 
aici se înfiinţase o piaţă ad-hoc, unde românii vindeau de toate. Pentru că ameninţau     
să blocheze vama, sârbii au făcut un ţarc mai departe, la jumătatea drumului dintre vamă 
şi oraşul Vîrşeţ, unde, contra unei taxe de 10 dinari, românii pot să-şi vândă mărfurile. 
Era coadă de maşini la intrarea în ţarc, pentru că poliţiştii sârbi nu permiteau nimănui    
să vândă ceva în afara acestuia. Ai noştri erau tare bine informaţi, pentru că aduseseră 
exact ce se caută: de la baterii, lanterne sau ţigări (vândute, în medie, cu 5 DM în plus    
la cartuş, faţă de preţul din România) si până la benzină (care se vindea cu 1,6 DM/litru). 
Este inimaginabil ce au putut oamenii să-şi modifice la maşini, de încăpea atâta benzină  
în ele, pentru că n-a întâlnit pe nimeni care să ofere la vânzare mai puţin de 2-300 de litri. 
Oricum, oferta depăşea cererea, deoarece foarte puţini sunt sârbii care îndrăznesc         
să cumpere benzină pentru a o vinde mai departe, la Belgrad, unde preţul depăşeşte  
chiar şi 10 DM/litru. Nimeni nu riscă, pentru că, pe drum, există mai multe filtre            
ale Poliţiei şi Armatei şi, cine nu are “spatele asigurat” (adică nu-i cunoaşte pe cei care     
îl opresc, ca să îi poată mitui, sau nu este membru SPS ori JUL), riscă să ajungă             
la puşcărie, acuzat de trafic cu carburanţi. 

                                  
                     Cenuşa celor trei ziarişti chinezi ucişi la Belgrad

Diplomaţii din Consiliul de Securitate al ONU nu au reuşit  să se pună de acord asupra unui 
text propus de Beijing, cu privire la o reacţie oficială faţă de bombardarea ambasadei 
chineze din Belgrad, informează AFP. Ultima versiune a textului, discutat cu uşile închise, 
propune ca membrii Consiliului "să deplângă sincer un astfel de incident". Diplomaţii       
au precizat  că Franţa a acceptat o asemenea formulă, după ce reprezentanţii chinezi 
acceptaseră, ieri, să renunţe la cererea lor care viza o condamnare oficială a atacului 
soldat cu trei morţi şi 20 de răniţi. China va face mâine o nouă propunere.              
Potrivit  diplomaţilor, Beijingul refuză să accepte discutarea unei rezoluţii care să ceară 
liberul acces al organizaţiilor umanitare în Kosovo, atât timp cât nu se va ajunge             
la un acord referitor la reacţia faţă de bombardarea ambasadei sale. 



Astăzi, cenuşa celor trei ziarişti chinezi ucişi la Belgrad a ajuns la Beijing, împreună         
cu cei 20 de răniţi din ambasadă. Pe aeroport, au fost  aşteptaţi de o gardă de onoare     
şi de câteva sute de oameni cu flori albe în mâini. Deşi, iniţial, autorităţile chineze          
au dat dreptul ziariştilor străini să transmită evenimentul, în ultimul moment                   
s-au răzgândit şi i-au ţinut  pe reporteri la 100 de metri de locul ceremoniei.             
Totuşi, sârbilor le-au transmis imagini, pe care le-am fi văzut oricum, pe postul              
de televiziune Kosava, al fiicei lui Milosevic, care retransmite un canal chinez                  
de televiziune. Nimeni nu înţelege o iotă, dar unora le place, că se dau filme cu karate.    
La Beijing, după patru zile în care a fost sechestrat în sediu, ambasadorul american           
James Sasser a ieşit astăzi din clădire, însoţit de secretarul său şi de doi bodyguarzi, 
furişându-se până la una din reşedinţele diplomatice din apropiere. 

Cancelarul german Gerhard Schroeder, care a sosit astăzi la Beijing pentru o vizită             
de lucru, a cerut scuze Chinei, în numele NATO, pentru bombardarea ambasadei de la 
Belgrad, a anunţat agenţia China Nouă. Schroeder şi-a prezentat scuzele în faţa 
ministrului chinez de Externe, Tang Jiaxuan, respingând, în acelaşi timp, orice intenţie     
de bombardare a ambasadei: "Este vorba despre o eroare tragică şi nimic altceva."

Conflictul din Iugoslavia a tensionat  din nou relaţiile dintre Turcia şi Grecia.        
Amândouă membre NATO, atitudinea celor două ţări a fost  nuanţată. Astăzi, Turcia          
a anunţat că va pune la dispoziţia Alianţei baza aeriană de la Corlu, pentru a fi utilizată    
în lansarea atacurilor împotriva Iugoslaviei. Aici vor fi desfăşurate avioane de vânătoare 
americane F-15 si F-16, avioane cargo C-130 şi avioane de alimentare în zbor KC-135. 
Oficialii iugoslavi au subliniat diferenţa de atitudine a Greciei, ţară considerată prietenă. 
Dimitris Reppas, purtătorul de cuvânt al guvernului de la Atena, a declarat, tot  astăzi,     
că ţara sa nu va deschide spaţiul aerian pentru avioanele NATO care participă                 
la bombardamentele împotriva Iugoslaviei şi a asigurat că nici teritoriul grec nu va fi folosit 
de militari în acest scop. 

"Când vedeţi elita Serbiei trimiţându-şi familiile şi bunurile în afara Belgradului şi în alte 
locuri, când vedeţi, acum, înalţi oficiali ai armatei făcând acelaşi lucru, aceasta               
vă demonstrează că încrederea în Milosevic şi în acţiunile sale este în declin," a afirmat 
secretarul american al Apărării, William Cohen, în cadrul unei conferinţe de presă, 
informează Reuters. "Cu fiecare zi care trece, forţele lui Milosevic sunt  tot mai slabe        
şi NATO tot  mai puternică. Suntem pe punctul de a încercui Iugoslavia şi de a ataca      
din toate părţile. Desfăşurarea de aparate de luptă suplimentare în Turcia şi Ungaria      
va permite atacarea mai multor ţinte, mai des şi mai eficient."

RTS a anunţat că Armata Iugoslavă a descoperit  lângă trecătoarea Cakor din Muntenegru, 
în imediata apropiere a provinciei Kosovo, un depozit de arme şi muniţii aparţinând UCK. 
Separatiştii albanezi creează probleme şi în Macedonia, unde ministrul de Externe 
Aleksandr Dimitrov a declarat că au descoperit 10 tone de armament al acestora.              
El a afirmat că, îndată ce forţele sârbe se vor retrage din Kosovo, luptătorii UCK vor trebui 
dezarmaţi şi a acuzat regimul de la Belgrad că foloseşte o tactică mârşavă:                   
nu intenţionează să îi elimine total pe separatiştii UCK, ci să îi disperseze în ţările din jur. 
Raţionamentul e simplu: prezenţa bandelor de albanezi înarmaţi provoacă teroare           
şi creează o imagine negativă pentru UCK. 



                                 
                              Luptător UCK, lângă cadavrul unui sârb

Occidentul continuă să-i crediteze pe liderii Opoziţiei sârbe, deşi aceştia sunt aproape total 
lipsiţi de putere şi influenţă. Astăzi, premierul francez Lionel Jospin a primit-o, la Paris,   
pe lidera Alianţei Civice, Vesna Pesic. Ea a încercat  să atragă atenţia asupra 
responsabilităţii ţărilor occidentale pentru distrugerile provocate de bombardamente, 
încercând să obţină promisiuni că ţara va fi reconstruită. “Toată opoziţia democratică 
acceptă condiţiile puse pentru oprirea intervenţiei NATO,” a spus Vesna Pesic. 
“Democraţie, dezvoltare, reconstrucţie şi integrare în Europa, nimic din toate acestea     
nu se va putea realiza, dacă vom păstra acelaşi regim condus de Milosevic."           
Cuvinte mari, fără nici un efect, nici în Occident, nici în Serbia. Popor de oameni mândri     
şi demni, sârbii nu vor accepta să se ploconească în faţa Occidentului, nici măcar      
pentru a obţine oprirea bombardamentelor. Şi cu atât mai puţin îi respectă pe cei            
ce fac aşa ceva. 

Ruşii au avut o tresărire de orgoliu astăzi, când Boris Elţîn a ameninţat  că ţara sa ar putea 
părăsi negocierile, dacă propunerile şi eforturile sale nu vor fi luate în considerare.         
“În criza iugoslavă, Rusia nu se mulţumeşte cu rolul unui curier tehnic, însărcinat           
să transmită propunerile unei ţări către alta,” a declarat Vladimir Putin, pe atunci,          
şef al serviciilor secrete ruseşti. Se pare că până şi ei au sesizat ridicolul situaţiei            
în care au fost  puşi de conflictul iugoslav. În realitate, pe lângă criza economică,         
Elţîn mai avea o problemă similară cu a lui Bill Clinton, care îi absorbea atenţia:        
Duma de Stat tocmai votase, cu 243 de voturi “pentru” şi doar 20 “împotrivă”, o rezoluţie 
în care i se cerea preşedintelui să demisioneze. 

Nava-spion rusă "Kildin" a plecat  ieri din rada portului Sevastopol din Ucraina, 
îndreptându-se spre zona de desfăşurare a conflictului iugoslav, unde urmează               
să ia locul unui vas de acelaşi tip, aflat acolo în misiune încă de la începutul lunii aprilie,   
a anunţat  purtătorul de cuvânt al flotei ruseşti din Marea Neagră, Andrei Graciov.       
“Nava nu are arme la bord, ci numai aparatură electronică sofisticată şi va ajunge,         
pe data de 16 mai, în largul coastelor iugoslave, de unde, la fel ca predecesoarea sa,  
nava "Liman", va transmite informaţii în legătură cu activităţile militare ale NATO,           
cu precădere cele aeriene şi navale," a explicat Graciov. 



Activităţile de spionaj din apele teritoriale ruse din Oceanul Pacific, din Marea Baltică       
şi Marea Nordului s-au intensificat odată cu războiul din Iugoslavia, au afirmat oficiali      
ai Statului Major al Marinei Militare ruse, potrivit agenţiei ITAR-TASS. Avioanele              
de supraveghere au descoperit, în cursul ultimelor zile, în apele ruse din Pacific,             
un submarin spion străin. Unităţile de luptă anti-submarin au reuşit  să îl localizeze          
şi i-au interzis să pătrundă în zona de manevre a Flotei Pacificului. Într-o singură 
săptămână, forţele apărării antiaeriene ruse din regiunea enclavei Kaliningrad                
au interceptat 720 de avioane străine, printre acestea aflându-se şi 36 de avioane militare 
suedeze şi poloneze.

După-amiaza, NATO şi-a continuat atacurile, în special în Kosovo şi în estul Serbiei.         
La Nis, între 14.45 şi 15.17, au fost bombardate periferia oraşului şi obiectivele din zona 
industrială: fabrica de ţigări, o uzină constructoare de maşini şi bulevardul Lenin.        
Şase persoane au fost rănite de exploziile unor bombe cu fragmentaţie. La 16.30, a fost 
atacată zona localităţii Kosovska Kamenica. La 18.30, sârbii au anunţat mai multe 
obiective civile lovite lângă Presevo, iar, după 19.30, câteva proiectile au explodat           
la Srbica, Decani şi – din nou – pe aeroportul Slatina din Priştina. 

Sosirea în Macedonia a actorului britanic Roger Moore, ca reprezentant al UNICEF ce dorea 
să-i ajute pe copiii refugiaţilor din Kosovo, a mai dat apă la moară sârbilor să facă haz     
de necaz. “Sfântul” a fost aşteptat pe aeroportul din Skopje de generalul britanic    
Michael Jackson. Printre jurnaliştii prezenţi la sosire, se afla şi un sârb, care l-a întrebat  
pe Moore dacă va împărtăşi militarilor macedoneni câteva din secretele operaţiunilor      
de spionaj din filmele sale. În corespondenţa sa, sârbul a relatat remarca făcută            
de un înalt  ofiţer macedonean: “Mai bine i-ar da nişte sfaturi lui Javier Solana !”  
Secretarul general al NATO se afla tot în Macedonia şi declarase că bombardamentele    
vor continua până la întoarcerea refugiaţilor în Kosovo, unde se va pune bazele           
unei provincii democratice şi multietnice.

                    
                            Avion doborât în timpul conflictului din Iugoslavia



După transmisia pentru Ştirile de la 19.30, am coborât în barul hotelului. Boban             
mi-a dat să citesc ziarele. “Vecernji novosti” publicase facsimilul unui raport secret,  
potrivit căruia NATO ar fi pierdut deja 74 de avioane în timpul atacurilor asupra 
Iugoslaviei. Printre ele erau aparate de tip F-117, F-15, F-16, A-10, Harrier şi Tornado,    
10 elicoptere şi 200 de rachete de croazieră. Raportul părea veridic. Menţiona                 
şi elicopterele despre care ne povestiseră militarii sârbi că le-ar fi doborât:                     
cel care s-a prăbuşit, în 27 martie, pe muntele Zlatibor (când 22 de puşcaşi marini             
au murit) şi cel care a căzut la Majevica, în Republica Srpska (când au murit                  
alţi 12 militari), după ce a fost lovit în spaţiul aerian iugoslav. 

Răsfoind “Politika” (un fel de “Scânteia” a sârbilor), am aflat că a fost  interzis pescuitul    
pe Dunăre, în aval de Pancevo, din cauza poluării provocate de bombardamentele NATO 
asupra combinatului chimic. De asemenea, pescuitul a fost interzis şi în râul Tamis 
(Timişul care venea din România), considerându-se că peştele pescuit în aceste râuri       
ar fi toxic pentru consum. Autorităţile militare au anunţat că antiaeriana a mai doborât 
două avioane-spion fără pilot. Primul s-a prăbuşit la ora 12.00, în apropierea satului   
Klokot Banja, de lângă Kosovska Mitrovica, iar al doilea la ora 19.00, lângă Urosevac,      
în satul Bila. Am văzut şi imagini filmate ale acestuia. Avea însemne americane,           
aripi cu geometrie variabilă, iar camera video, scannerul şi aparatul de ghidare cu laser 
erau intacte, în ciuda impactului cu solul.

“Scriitorul” Dragan a venit şi în seara asta însoţit de Maja, o brunetă superbă, tunsă scurt, 
despre care spunea că este secretara lui. Când m-a văzut  singur la masă, citind ziarele,    
a venit  la mine şi mi-a prezentat-o, după care s-a scuzat şi ne-a lăsat  singuri o jumătate 
de oră. Maja vorbea o engleză fără cusur şi mi-a povestit că este studentă la Drept.      
De când ştiam ce e cu Dragan, nu mai credeam nimic. Mai ales că fata m-a întrebat        
ce se întâmplă la Bucureşti. Şi am constatat că ştia deja că România s-a asociat              
la regimul de sancţiuni al Uniunii Europene, prin care se interzicea acordarea de vize 
pentru Slobodan Milosevic, membrii familiei sale şi unii demnitari de la Belgrad.              
M-a întrebat  ce fonduri cred eu că are preşedintele iugoslav în România sau dacă ştiu      
ce firme sârbeşti din ţara noastră sunt controlate de regimul de la Belgrad. Am dat        
din umeri şi a râs: “Atunci, ce conturi ale lui Milosevic vă lăudaţi că aţi îngheţat ?”

Am zâmbit acru şi m-am bucurat că am scăpat de ea, când s-a întors Dragan şi au urcat  
la el în cameră, spunând că au de lucru. Enervat, l-am sunat pe Mile şi i-am povestit        
ce festă mi-a făcut Dragan. S-a distrat, după care m-a întrebat  dacă e adevărat             
că Ambasada României de la Belgrad va fi evacuată. Vorbisem mai devreme cu Traian 
Borşan şi nu mi-a spus nimic despre asta. MAE anunţase că ia în considerare, în funcţie  
de evoluţia evenimentelor, posibilitatea unei evacuării totale a ambasadei. A doua zi, 
Borşan avea să mă liniştească, spunându-mi că există o asemenea variantă, însă        
este normal, având în vedere situaţia.

Aproximativ 1.500 de refugiaţi, care au trecut, astăzi după-amiază, graniţa albaneză     
prin punctul de frontieră de la Morine, au relatat despre bombardamentele NATO, 
operaţiunile de purificare etnică şi luptele dintre sârbi şi UCK, informează AFP.   
Majoritatea refugiaţilor, sosiţi în tractoare, provine din sudul provinciei Kosovo, din zona 
aflată între Prizen şi Budakovo. În drumul spre Albania, convoiul a fost oprit de militari, 
care au ordonat mai multor bărbaţi să îi urmeze. 



Zece familii au fost  izgonite din satul Srbica, în care - afirmă refugiaţii - sârbii şi albanezii 
au locuit până acum împreună fără incidente. "Un poliţist pe care îl cunoşteam a spus 
chiar că este dezolat, dar că nu poate face nimic," a afirmat o refugiată, al cărui soţ a fost 
ridicat de Poliţie, care avea o listă de persoane ce urmau să fie arestate. În drumul       
spre graniţă, refugiaţii au văzut avioanele NATO care survolau provincia Kosovo şi au auzit 
bombardamentele.

                                     
                                        Refugiaţi albanezi din Kosovo

La Belgrad, alarma aeriană a sunat la 21.58, însă, până m-am dus la culcare, pe la 2.00, 
oraşul nu a fost atacat. La 4.15, m-a trezit  o bubuitură puternică, din cauza căreia         
au pornit să sune alarmele maşinilor parcate în preajma hotelului. M-am îmbrăcat rapid   
şi am alergat pe acoperiş. NATO bombarda zona aeroportului Batajnica, unde am numărat 
5 explozii. RTS a anunţat că, în timpul acestui atac, în care NATO a lansat din nou 
proiectile anti-bunker, antiaeriana ar fi reuşit să doboare un avion inamic. Au urmat          
4 sau 5 explozii în apropierea satului Deliblatska Peskara, la est de Pancevo. Apoi             
a fost lovit şi centrul oraşului. Atacurile s-au concentrat asupra Novi Sad-ului.                
De altfel, deasupra acestui oraş, vuietele avioanelor se auziseră toată noaptea.           
Acum, au fost lansate 5 rachete asupra ruinelor televiziunii, încercând să distrugă      
turnul releului, care scăpase data trecută. Două bombe au explodat lângă podul Sloboda, 
distrus deja în 3 mai. Şi încă două - pe muntele Fruska Gora. 

Pe la 5.00, am coborât şi m-am culcat, însă, după 46 de minute, m-au trezit sirenele       
de încetare a alarmei aeriene. Am renunţat  să mai dorm şi am urmărit ştirile la posturile 
sârbeşti, pentru a-mi completa corespondenţa pentru emisiunea de dimineaţă. În Kosovo 
fusese din nou prăpăd. Explozii în satul Sofalija (lângă Priştina). Mai multe proiectile    
între localităţile Djakovica şi Decani. Bombe cu fragmentaţie în pădurile dintre Urosevac   
şi Priştina. Alte proiectile la Stari Trg şi în releul TV de la Kutlovac. Un incendiu în gara   
din Prizren, provocat de 5 explozii. Peste 20 de proiectile asupra muntelui Goles              
şi aeroportului Slatina din Priştina. Sunt doar câteva din localităţile lovite de bombe,       
pe care am apucat să mi le notez. Dar au fost mult mai multe.

Ministrul de Interne Pavle Trajanov a declarat într-un interviu televizat că Guvernul 
macedonean nu va tolera desfăşurarea de activităţi politice în taberele de refugiaţi        
din Kosovo, relatează AFP. "Aceşti oameni au părăsit  Kosovo pentru că vieţile lor          
erau ameninţate,” a spus Trajanov. “Ei primesc sprijinul statului nostru şi tentativele       
de a-i politiza şi de a se folosi de ei în scopuri politice nu vor fi tolerate." Ministerul         
de Interne a anunţat  descoperirea a zeci de arme uşoare în timpul unor percheziţii 
efectuate în mai multe case de la Kumanovo şi Strunga. Trajanov a confirmat la televiziune 
că Poliţia urmăreşte de câtva timp acest trafic ilegal cu arme.



13 mai 1999

După transmisia de dimineaţă, am mai dormit un pic. Prima ştire pe care am aflat-o      
când m-am trezit se referea la începutul retragerii Armatei iugoslave din Kosovo.             
Un prim grup de 250 de militari, îmbarcat în două autobuze şi un camion, a plecat          
azi dimineaţă, la 6.15, din Merdare, îndreptându-se spre Serbia. La 6.45, alte trei autobuze 
au plecat în aceeaşi direcţie. Generalul Vladimir Lazarevic, comandantul Corpului Priştina 
al Armatei Iugoslave, a declarat  că retragerea militarilor din Kosovo este mult îngreunată          
de bombardamentele care s-au înteţit în ultimele două zile. “Din acest motiv,             
avem nevoie de ceva mai mult timp pentru a ne retrage în cazărmi, conform ordinului 
Comandantului Suprem.” 

Am văzut şi imagini filmate la Novi Sad, după bombardamentul de azi-noapte.                
În jurul televiziunii, era cratere cu diametrul de 3 metri, iar casele erau brăzdate de schije. 
Nici un automobil parcat în apropiere nu a scăpat neatins, iar corpul redacţional              
al clădirii televiziunii încă mai fumega. În oraş era linişte, dar pe liniile de transport  urban 
nu mai circula decât câte un autobuz, de dimineaţa şi până seara, la ora 20.00.            
Din cauza poluării a fost  interzis pescuitul şi în zona Novi Sad-ului, iar locuitorii         
multor cartiere erau, în continuare, aprovizionaţi cu apă adusă cu cisternele.

În jurul orei 10.00, în raionul Detaşamentului de grăniceri Zlatiţa, jud.Caraş-Severin,        
o patrulă l-a descoperit  pe Daniel Banjai, cetăţean iugoslav în vârstă de 21 de ani,   
student la Academia de Poliţie, care trecuse ilegal graniţa dinspre Iugoslavia.         
Conform agenţiei Mediafax, pentru a-l reţine, grănicerii au fost nevoiţi să execute          
un foc de avertisment. Extinzând cercetările, ei i-au mai identificat pe Imre Banjai         
(43 de ani), tatăl lui Daniel, Pedrag Lambi (31 de ani,) Radovan Miuţă (17 ani)                
şi Cristian Vladu (18 ani), ultimii trei fiind cetăţeni români, domiciliaţi în Zlatiţa.             
Cei doi sârbi trecuseră fraudulos frontiera, după ce au plătit 6.000 de mărci germane    
unei filiere iugoslave cu care se afla în legătură Predrag Lambi, iar românii aveau rolul     
de a-i călăuzi spre Ungaria.

În drum spre Media Center, am trecut din nou pe lângă chioşcurile din centru,            
unde am văzut aceleaşi cozi la ţigări. Am aflat că, de astăzi, în Republica Muntenegru    
au fost scumpite ţigările. La rândul lor, vânzătorii stradali au mărit, şi ei, preţul        
ţigărilor străine pe care le aduceau din Muntenegru. Un cartuş de Marlboro a ajuns         
la 230 de dinari, unul de Winston - la 170 de dinari, iar unul de Pall Mall - la 155 de dinari. 
Asta în timp ce marca germană se cumpăra cu 10 dinari. 

M-am oprit pe terasa din Trg Republike, să beau o cafea. Am cumpărat cotidianul 
“Politika”, atras de titlul de pe prima pagină. Ziarul îi acuza pe Milo Djukanovic 
(preşedintele Muntenegrului) şi pe Zoran Djindjic (preşedintele Partidului Democrat)        
că şi-au vândut sufletele duşmanului. În articol se relata despre vizita lor în Germania, 
unde au fost primiţi de liderii occidentali şi se spunea că “cei doi duc o activitate politică 
subversivă, îndreptată împotriva ţării lor, a guvernului şi a poporului iugoslav”.               
Cu multă abilitate, “Politika” l-a citat pe Vuk Draskovic, care a spus despre fostul său aliat 
din timpul demonstraţiilor anti-Milosevic din anii trecuţi că “Zoran Djindjic a dat dovadă    
de imoralitate, fugind de lângă poporul şi partidul său, într-unul din cele mai tragice 
momente din istoria Iugoslaviei”. 



Adevărul este că plecarea din Serbia l-a costat foarte mult pe Zoran Djindjic.              
După terminarea războiului, aveam să-l întâlnesc la Bucureşti, când a vizitat România.     
L-am întrebat de ce a făcut-o şi mi-a povestit  că aflase că Slobodan Milosevic întocmise    
o “listă neagră” cu principalii săi adversari politici, care urmau să fie lichidaţi                   
în timpul acestui război. Şi că, oricum, nu avea nici o posibilitate de a face ceva        
pentru poporul său, deoarece Milosevic concentrase în mâinile sale toate pârghiile puterii, 
aşa că şi-ar fi primejduit viaţa inutil. Din aceste motive, s-a decis să plece în Muntenegru, 
unde era în siguranţă, şi apoi în străinătate. Poate că avea dreptate, însă îmi amintesc    
ce sentiment de zădărnicie aveam când mai mergeam pe la conferinţele de presă,      
unde vicepreşedintele Partidului Democrat ne citea comunicatele trimise prin fax            
de Djindjic, din Germania sau Franţa. Oare acesta nu era pe aceeaşi “listă neagră” ?

                           
                 Evacuarea ambasadei chineze de la Belgrad, după bombardament

Cu multă ironie, ziariştii de la “Politika” au scris că americanii au găsit  o nouă explicaţie     
a bombardării Ambasadei Chinei: utilizarea unei hărţi vechi a Belgradului. Articolul sublinia 
că ambasada a fost construită în 1992 şi 1993, iar înainte, în acel loc se afla                  
un teren viran, aşa că o hartă veche nu ar fi arătat nici o urmă de clădire. Pe lângă asta, 
“Politika” a adăugat că toţi diplomaţii acreditaţi la Belgrad au fost cel puţin o dată           
la una din numeroasele recepţii organizate de ambasadă, aşa că o eroare ar fi fost 
improbabilă. În continuare, nu era posibil să te apropii de clădirea bombardată,             
aşa că n-am putut să verific dacă era adevărată informaţia publicată de agenţia         
China Nouă, potrivit căreia ambasadorul chinez ar fi descoperit printre ruine o rachetă 
neexplodată. Deşi noi ştiam că a fost  vorba de 3 rachete care au distrus ambasada,       
de câteva zile, presa chineză vorbeşte de 5 rachete, dintre care doar 4 au explodat.

Bill Clinton intenţionează să-l numească pe amiralul în retragere Joseph Prueher             
în funcţia de ambasador al Statelor Unite în China, a anunţat cotidianul "New York Times". 
Prueher, în vârstă de 56 de ani, îl va înlocui pe James Sasser, a cărui plecare            
fusese programată şi pentru care Clinton încerca de 6 luni să găsească un înlocuitor. 
Numirea sa va fi remisă în două săptămâni Senatului, iar audierea va avea loc în iunie. 
Prueher a fost  comandantul forţelor aliate din Pacific până în luna martie şi a ieşit           
la pensie la 1 mai.



Când am ajuns la Media Center, Gordana, una din secretare, m-a avertizat că în curând    
s-ar putea să avem probleme cu accesul la Internet. La fel ca şi ceilalţi, Gordana            
se obişnuise cu mine şi se amuza când mă poticneam încercând să vorbesc sârbeşte     
cât mai corect. Era o femeie înaltă, blondă, la vreo 40 de ani şi arăta încă foarte bine. 
Sunt convins că fusese foarte frumoasă în tinereţe. I-am cerut mai multe amănunte        
şi mi-a arătat o ştire a agenţiei de presă Beta, în care se anunţa că Guvernul SUA              
a solicitat providerilor Internet americani să blocheze accesul firmelor iugoslave               
la conexiunile prin satelit. O jumătate de oră mai târziu a venit  şi răspunsul autorităţilor 
iugoslave, care au declarat că această măsură dovedeşte încă o dată slăbiciunea NATO 
care, văzând că nu poate împiedica adevărul despre agresiunea împotriva Iugoslaviei      
să fie făcut public, încearcă să taie sârbilor orice cale de comunicare cu lumea. 

M-a cuprins panica. Dacă rămânem fără Internet şi computere, îmi va fi foarte greu       
să lucrez, mai ales în situaţia mea, fără acreditarea de război. Mă ajuta foarte mult        
să consult  ştirile care apăreau de la agenţiile de presă sârbeşti sau străine, să-mi transmit 
corespondenţele pentru agenţia Mediafax şi informaţiile pentru ProTV. În plus,            
sârbii deschiseseră un site, www.target.co.yu, unde cu ajutorul tuturor celor care aveau 
compu te re î n ţa ră, r euşeau să d i fu ze ze ex t r em de rap i d i n fo rmaţ i i                          
despre bombardamente. Nici nu voiam să mă gândesc la o astfel de eventualitate            
şi mă rugam să nu se întâmple aşa ceva. Şi să se întoarcă mai repede Mile din România.

M-am apucat rapid de treabă. Am aflat că, în Kosovo, bombardamentele au început     
(sau mai bine zis nici nu au contenit) încă de dimineaţă. La 8.00, patru bombe               
cu fragmentaţie au explodat într-un sat de lângă Djakovica, o alta fiind lansată               
la Glogovac. O jumătate de oră mai târziu, la nord de Vranje, între satele Srpska Kuca     
şi Karadin, au căzut alte 8 bombe. În timp ce îmi notam aceste date, a sunat           
alarma aeriană şi la noi. Era 14.23. Au urmat alarme la Kragujevac şi Novi Sad.           
Apoi au început să vină ştirile despre bombardamente. De la Nis, unde era alarmă         
încă de dimineaţă şi au fost bombardate aeroportul şi viaductul de la Trupalsko sumo,     
de pe autostrada spre Belgrad. De la Leskovac, unde au fost auzite două explozii             
şi se vedea o coloană de fum ridicându-se dinspre satul Arap. De la Grdelica,              
unde a explodat o altă bombă, iar alarma nu a mai fost ridicată de 24 de ore.                
De la Jastrebac, unde patru rachete au atins releul de televiziune. De la Zitoradje,            
unde o bombă a explodat lângă biserică şi o alta în centru, lângă sediul televiziunii locale, 
rănind uşor o persoană. De pe muntele Fruska Gora, unde două proiectile au încercat     
să lovească trupele ascunse prin păduri. Belgradul a scăpat  şi de data aceasta,              
iar alarma a fost ridicată la 16.41. 

Manojlo Milovanovic, ministrul Apărării din Republica Srpska, a acuzat  NATO că utilizează 
aeroporturile din Bosnia-Herţegovina şi Croaţia pentru a bombarda Iugoslavia.             
“De exemplu, în 2 mai, în timpul unuia din cele mai violente atacuri împotriva Iugoslaviei, 
22 de avioane ale NATO au decolat de pe aeroportul Dubrave, de lângă Tuzla        
(Bosnia-Herţegovina). În acea zi, cele 22 de avioane au atacat de nouă ori Iugoslavia.  
Alte aparate decolează de pe aeroporturile croate de la Zagreb-Pleso, Udbina şi Pula. 
NATO nu mai poate pretinde că aviaţia sa nu survolează teritoriul bosniac. Face acest lucru 
încă din 24 martie, de la începutul agresiunii.”

http://www.target.co.yu
http://www.target.co.yu


Alianţa Nord-Atlantică a distrus, de la începutul războiului în Iugoslavia, 100 de aeronave 
sârbe (avioane şi elicoptere), a declarat  purtătorul de cuvânt al NATO, citat de AFP.     
“Este vorba de aparate tip MiG, Galeb şi elicoptere,” a adăugat Jamie Shea, promiţând     
că va reveni cu informaţii mai precise. Avioanele NATO au distrus la sol, în noaptea         
de miercuri spre joi, 5 aparate iugoslave, care s-au adăugat  celorlalte 5 avioane MiG-21 
neutralizate în noaptea anterioară, a anunţat Alianţa. Conform Institutului Internaţional   
de Studii Strategice din Londra, Iugoslavia avea, la începutul conflictului, 322 de avioane   
şi 74 de elicoptere militare. Armata iugoslavă dispunea de 47 de avioane MiG-21F,           
17 avioane MiG-21U şi 15 avioane MiG-29. Mai avea 18 avioane MiG-21R (de 
recunoaştere), 50 de avioane Galeb (de sprijin la sol şi de antrenament), 9 avioane Super 
Galeb G-4 (de vânătoare), 30 de avioane Orao 2 (de sprijin la sol), 20 de avioane Orao  
(de recunoaştere), 16 avioane Super Galeb (de antrenament), 16 avioane Orao şi 25       
de avioane UTVA (de antrenament). Belgradul mai dispunea de 2 avioane Falcon              
şi 6 avioane Yak-40, 15 avioane AN-26, 4 avioane CL-215 (de transport  şi luptă împotriva 
incendiilor) şi 32 de avioane UTVA-66 (avioane de legătură). Armata iugoslavă mai era 
dotată cu 14 elicoptere Partizan, 44 de elicoptere Gazelle înarmate şi 16 Gazelle 
neînarmate, conform IISS.

Începând de astăzi, sârbii au anunţat că au introdus obligativitatea vizei de intrare în ţară 
şi pentru cetăţenii italieni, pe principiul reciprocităţii. Ei au motivat că doresc să controleze 
intrarea în Iugoslavia a persoanelor din ţările care participă la bombardamente.              
S-a păstrat  neschimbat, deocamdată, regimul diplomaţilor şi al celor care călătoresc        
în interes de serviciu. 

RTS a preluat ştafeta de la ziarul “Politika” şi i-a acuzat, în jurnalul din această seară,     
pe Milo Djukanovic şi Zoran Djindjic, de trădare şi colaborare cu agresorul. “În vreme ce 
tot  poporul se gândeşte la apărarea ţării, Djukanovic şi Djindjic se gândesc la modul       
în care ei ar putea prelua puterea, sub umbrela NATO,” se spunea în comentariul           
citit  în timp ce pe ecran se derulau imagini de la călduroasa primire făcută                     
de Gerhard Schroeder. “Cei doi trădători afirmă în faţa mentorului lor că singurul mod    
de a institui o aşa-zisă politică democratică în Serbia şi Iugoslavia este schimbarea 
actualei puteri nedemocratice.” După acest adevărat rechizitoriu, care a avut un efect 
devastator asupra imaginii celor doi politicieni, RTS a prezentat  pe larg detalii           
despre iniţiativa Partidului Socialist  Popular din Muntenegru, care a demarat  o procedură 
pentru destituirea preşedintelui Milo Djukanovic, pe care îl acuză de încălcarea 
Constituţiei. Partidul este condus de Momir Bulatovic, omul de încredere al lui Milosevic,   
pe care acesta îl numise prim-ministru al Federaţiei Iugoslave. 

                                 
                   Joschka Fischer, pătat cu vopsea roşie la congres



O serie de ciocniri între Poliţie şi pacifiştii germani, care blocau accesul într-o clădire      
din Bielefeld unde ecologiştii urmau să ţină un Congres extraordinar consacrat situaţiei  
din Kosovo, a făcut ca lucrările să fie deschise sub o puternică protecţie poliţienească, 
relatează AFP. Aproximativ 450 de persoane au blocat strada care ducea spre clădire, 
formând cordoane umane şi scandând sloganuri ca "Pacifiştii ecologişti asasinează civili". 
Deschiderea lucrărilor Congresului, prevăzută pentru ora 9.00, a trebuit să fie amânată. 
Îndreptându-se spre tribună în huiduieli, Joschka Fischer a fost  catalogat de unii        
dintre participanţi drept "asasin", iar vesta îi era încă pătată cu vopsea roşie,        
deoarece fusese stropit, puţin mai devreme, de către un militant pacifist. În cele din urmă, 
el şi-a încheiat  intervenţia în ovaţii şi aplauze, însă nu înainte de a-i convinge pe Verzi    
să aprobe acţiunea NATO în Iugoslavia. "Ecologiştii nu mai sunt un partid protestatar,”      
a spus Fischer. “Aţi vrut să fim în Guvern. Era clar că, semnând un acord de coaliţie         
cu Partidul Social Democrat, urma să ne confruntăm cu situaţii dificile. Daţi-mi un exemplu 
de alt guvern care a reuşit cu succes atâtea acţiuni diplomatice."

După transmisia de seară şi jurnalul RTS, am coborât în bar. N-a trecut mult  timp             
şi a apărut  “scriitorul” Dragan. “Avioanele voastre nu trebuie lovite de antiaeriană,          
că se prăbuşesc singure,” au fost primele sale cuvinte când m-a văzut. Am zâmbit strâmb, 
pentru că ştiam de la colegul meu din Timişoara, Tudor Flueraş, că un Mig se prăbuşise 
lângă Lipova, în timpul unui zbor de antrenament. Oricum, am preferat  să vorbim    
despre avioane, decât să-mi reproşeze hotărârea de astăzi a Guvernului român,          
care a aprobat ca Societatea Naţională de Radiocomunicaţii să difuzeze programele   
pentru Balcani ale postului de radio “Vocea Americii”. 

Discuţia cu Dragan a fost întreruptă la 21.20, de sirenele alarmei aeriene. Am mai vorbit 
puţin despre Djukanovic şi Djindjic şi, la ora 22.00, după ce au clipit de câteva ori, 
becurile din hotel s-au stins. Dule, barmanul, ne-a pus pe masă nişte lumânări,             
dar am preferat  să urc pe acoperiş, să văd ce se întâmplă. Întregul oraş era cufundat      
în beznă. Ceva mai târziu, la Radio Pancevo, care a reuşit  să-şi reia emisia cu ajutorul 
unor generatoare pe motorină, s-a anunţat că NATO a lansat din nou bombe cu grafit 
asupra liniilor de înaltă tensiune şi a transformatoarelor de lângă Belgrad. Din când         
în când, jurnaliştii din Pancevo avertizau că nu se ştie câtă motorină mai au şi cât timp   
îşi vor putea continua emisia, dacă avaria nu se remediază. 

Preşedintele finlandez Martti Ahtisaari ar putea să-l însoţească la Belgrad pe emisarul rus 
pentru Iugoslavia, într-o eventuală misiune comună de mediere a crizei din Kosovo,         
a anunţat  postul naţional de televiziune YLE. Ahtisaari a fost solicitat  să joace un rol,     
slab definit, de mediator, datorită cunoaşterii în profunzime a problemelor din Balcani       
şi datorită relaţiilor bune pe care le are Finlanda cu NATO şi cu Rusia. 

Ce să se remedieze ? La 22.40, a fost scoasă din funcţiune termocentrala “Drmno”         
de la Kostolac, iar, 8 minute mai târziu, au fost avariate toate cele 5 blocuri energetice    
ale termocentralei “Kolubara” de la Veliko Crljano (de lângă Lazarevac).                
Sistemul energetic naţional a fost din nou destabilizat şi mai mult de jumătate din ţară  
era în întuneric. Total sau parţial, oraşele Nis, Pirot, Aleksinac, Prokuplije,            
Leskovac, Pancevo, Sabac, Obrenovac şi altele au rămas fără curent. Echipele      
companiei “Elektrodistribucija Serbia” (EDS) au fost trimise imediat pe teren,            
pentru a remedia avariile. 



                           
               Termocentrala “Drmno” de la Kostolac, după bombardament 

Am văzut şi eu ce însemna această remediere. În momentul în care norul de grafit          
şi ghemotoacele de fire din aluminiu atingeau instalaţiile electrice, se produceau        
scurt-circuite în serie. Firele de aluminiu se înfăşurau, ca un fuior de lână în jurul fusului, 
pe cablurile de înaltă tensiune. Acestea arătau ca nişte imense gogoşi ale viermilor         
de mătase şi nu mai puteau fi îndepărtate. Pur şi simplu, cablurile trebuiau tăiate            
şi înlocuite. Deja electricienii EDS deveniseră specialişti şi, până spre miezul nopţii,         
au reuşit să remedieze parţial avariile şi centrul Belgradului avea din nou curent. 

Cât  am stat pe acoperiş, am auzit o bubuitură înfundată dinspre Novi Sad. A fost lovită     
o staţie de transformare şi, după câteva flame albăstrui, oraşul a dispărut  în întuneric. 
Singurele indicii că mai exista erau tirurile antiaerienei, care luminau orizontul          
dinspre nord. Am mai văzut două explozii dinspre muntele Fruska Gora, iar o scânteie    
mai îndepărtată a fost semnul că podul peste canalul Staro Brcko, de pe autostrada     
spre Sombor, a fost distrus. 

Tot la 22.30, după un scenariu identic, oraşul Nis s-a cufundat  în întuneric şi majoritatea 
centralelor telefonice au încetat să mai funcţioneze. Mai multe proiectile cu grafit    
fuseseră lansate asupra staţiei de transformare “Nis II” din satul Brzi Brod.                 
Până la miezul nopţii, echipele de intervenţie au stabilizat şi aici situaţia. Totuşi,      
alarma aeriană care avea să fie anunţată mâine dimineaţă, la 9.44, după o întrerupere      
de numai 4 ore, a găsit 60 % din locuitori fără curent. 

"Tiruri sporadice au fost înregistrate joi, în zona de frontieră," a declarat Andrea Angeli, 
purtător de cuvânt al OSCE, citat de AFP. Aproximativ 50 de soldaţi sârbi, intraţi             
pe teritoriul albanez, au fost expulzaţi de către Poliţia de la frontiera albaneză.              
Cel puţin trei civili albanezi au fost ucişi. Opt combatanţi răniţi ai UCK, dintre care         
cinci în stare gravă, au fost internaţi, în noaptea de miercuri spre joi, într-un spital         
din Bajram Curri, fiind transferaţi cu ajutorul unui elicopter al Crucii Roşii Internaţionale,  
la un spital militar de la Tirana. 



În afară de proiectilele cu grafit, Serbia nu a fost  vizată de bombe în această noapte.     
Cu excepţia aeroportului Ponikve, din nordul oraşului Uzice, unde au fost auzite               
4 explozii puternice, şi a provinciei Kosovo. La Priştina, prima bombă a explodat la 21.40. 
Oraşul Djakovica a fost atacat în 3 raiduri, avioanele NATO lansând cel puţin 13 proiectile 
în zonă. La 1.00, au fost  bombardate oraşul Pec şi muntele Sar. Însă cel mai greu afectat 
de bombardamente a fost  satul Korisa, situat la nord-est de Prizren. Aici, explozia             
a 8 bombe cu fragmentaţie a ucis cel puţin 50 de persoane şi a rănit grav alte 50.        
Dar, despre această tragedie, aveam să aflu mai multe detalii a doua zi. 

Pentru că atacurile au încetat, după ora 1.00 m-am dus la culcare. Am fost  trezit   la 3.45, 
de vuietul avioanelor care survolau Belgradul la joasă înălţime. Blestemând războiul         
şi NATO şi toate avioanele de pe pământ şi din cer, am sărit în bocanci şi am urcat în fugă 
pe acoperiş. Antiaeriana trăgea cu furie în toate direcţiile şi a reuşit  să respingă atacul, 
fără ca Belgradul să fie lovit de bombe. Atent la luptele aeriene, nu am simţit  cutremurul 
de la 3.53. Cu epicentrul la Mionica şi intensitatea de 3,5 grade pe scara Richter,     
seismul nu a avut nici un efect şi nu a fost resimţit decât la Valjevo. Oricum, la o astfel    
de intensitate, nici dacă ar fi avut epicentrul sub hotel nu l-aş fi simţit. Sau aş fi crezut    
că e vibraţia unei explozii. Când cerul s-a liniştit, m-am dus din nou la culcare.              
Am mai înjurat o data la 5.27, când au sunat sirenele de încetare a alarmei aeriene,         
şi am mai moţăit o oră, până înainte de transmisia pentru emisiunea de dimineaţă. 

Ibrahim Rugova, a afirmat, miercuri, în prima zi de la sosirea sa în Germania,                  
că independenţa provinciei Kosovo rămâne obiectivul principal, relatează AFP. Acordul       
pe care albanezii l-au semnat  la Rambouillet, pentru o perioadă tranzitorie de trei ani, 
constituie un compromis, a declarat Rugova, cu ocazia unei întrevederi cu ministrul        
de Externe Joschka Fischer. "Vom vedea peste trei ani ce s-a realizat. Rămâne ca populaţia 
să-şi decidă ea însăşi soarta, la capătul celor trei ani," a spus ministrul german.  

14 mai 1999

M-am trezit la 9.00, când la Leskovac sunau sirenele alarmei aeriene. Au urmat,             
pe rând, alarme la Nis, Kragujavac, Cacak şi, la 12.02, la Belgrad. La noi, alarma a fost 
ridicată după numai 13 minute şi Comandamentul apărării civile a anunţat că sirenele 
sunaseră dintr-o greşeală. La prânz, primele avioane au fost  auzite survolând oraşul Nis. 
Ceva mai târziu, două proiectile au lovit, încă o dată, viaductul de la Trupalsko sumo,     
de pe autostrada spre Belgrad. Tot atunci, au căzut două bombe în satul Donje Sinkovce 
de lângă Leskovac, urmate de altele, în clisura Grdelica. Aici, a fost din nou lovit             
de rachete podul de cale ferată peste râul Bistrica (cel pe care a fost bombardat  trenul    
de călători, în “eroarea” din 12 aprilie). La 12.10, a fost bombardat  cartierul de nord        
al oraşului Pirot, unde se afla o cazarmă a Armatei Iugoslave, împrejurimile satului Izvor   
şi ale mănăstirii Sf. Jovan. La 12.47, mai multe proiectile explodau în zona oraşului 
Kursumlija. Două dintre ele au lovit podul şi viaductul din satul Visoka, iar al treilea          
– podul peste râurile Kosanice şi Toplica, provocând mari distrugeri. 



La 13.14, a fost bombardat şi centrul oraşului Kragujevac. Două explozii puternice         
au fost auzite la marginea Parcului Central, unde se afla cazarma “Milan Blagoje”             
a Armatei Iugoslave. În momentul atacului, prin parc se plimbau mai mulţi trecători,       
în special femei şi copii care nu au apucat să ajungă în adăposturile antiaeriene,          
însă doar 3 persoane au fost rănite. Deja sârbii ştiau să ocolească clădirile care puteau fi 
vizate de bombe. La 13.30, pe autostrada Belgrad-Nis, în apropiere de Jagodina,        
piloţii NATO au luat la ochi alte două poduri. Primul, lângă satul Mijatovic, a fost lovit       
de patru proiectile, iar al doilea, peste pârâul Lugomir, de alte două. Totul în 20 de minute.   
La 14.00, la Biljanovac s-a auzit  o explozie puternică, la periferia Priştinei a fost nimerit  
un magazin, iar la 14.30, un alt proiectil a lovit oraşul Aleksinac. 

O nouă rachetă, a şasea de la începutul atacurilor aeriene ale NATO în Iugoslavia, a căzut 
pe teritoriul Bulgariei, în apropierea satului Varbovo, la 10 kilometri de frontiera      
bulgaro-iugoslavă, fără a provoca victime sau pagube materiale, a anunţat Ministerul      
de Interne, citat de AFP. Este vorba, probabil, de o rachetă sârbă lansată spre un avion 
NATO, deoarece poartă inscripţii în limba rusă. 

                      
                               Convoiul bombardat de NATO la Korisa

Între 14.05 şi 15.32, a fost alarmă la Belgrad şi Novi Sad. Am simţit o singură bubuitură  
şi se pare că o rachetă a avariat  turnul de televiziune de pe muntele Avala,              
pentru că RTS nu a mai avut emisie până spre seară. Pe mine, însă, mă preocupa Korisa. 
Imaginile filmate acolo erau înfiorătoare. În jurul unei ferme devastată de exploziile    
celor opt bombe cu fragmentaţie, era plin de cadavre sfârtecate sau carbonizate, 
amestecate printre bagaje, tractoare şi remorci care încă fumegau. Comandamentul 
Apărării civile din Kosovo şi Metohia a anunţat că atacul a făcut cel puţin 100 de morţi    
şi 50 de răniţi, majoritatea internaţi în stare gravă în spitalul din Prizren. 

Atacul asupra fermei de la Korisa a început la ora 1.00 şi a durat aproape trei ore.             
În curtea şi hambarele fermei se adunaseră în jur de 400 de albanezi, care se ascunseseră 
până atunci în pădurile învecinate, de teama sârbilor şi a bombardamentelor. 
Supravieţuitorii au povestit  că, la un moment dat, a început să plouă cu bombe.   
Îngroziţi, au început să alerge, încercând să scape, orbiţi de fulgerele bombelor           
care explodau peste tot, însă nu aveau unde să se ascundă. 



"Suntem în plină anchetă şi luăm acest subiect  foarte în serios," a declarat purtătorul     
de cuvânt  al NATO, Jamie Shea. El a adăugat că avioanele NATO au fost active               
în această regiune, dar nu a putut preciza locul exact asupra căruia aviaţia a lansat atacuri 
în noaptea de joi spre vineri.

Cu această reacţie, a început  sarabanda declaraţiilor oficialilor NATO, care încercau să iasă 
basma curată, în faţa ororii trezită în opinia publică internaţională de imaginile     
transmise de la Korisa. Sârbii le-au preluat pe toate şi au reuşit  să amplifice şi mai mult 
ura oamenilor împotriva celor care îi bombardau. Nici nu a fost greu. "Acum dispunem    
de informaţii potrivit cărora etnicii albanezi sunt  adunaţi şi conduşi sub poduri pentru ca, 
în cazul în care NATO le atacă, aceşti oameni să fie prezentaţi ca victime                        
în rândul civililor," a precizat secretarul de stat  pentru Apărare al Marii Britanii,            
John Spellar. Ministrul german al Apărării a anunţat că există indicii că Milosevic                
a utilizat albanezii drept scuturi umane la Korisa. "Ceea ce ştim este că civilii se aflau      
pe coline, că au coborât de pe acestea şi s-au aşezat  în apropierea unei clădiri despre care 
sârbii trebuie să fi ştiut că era o ţintă," a declarat  Kenneth Bacon, purtătorul de cuvânt    
al Pentagonului, care a recunoscut că ferma a fost bombardată de trei avioane americane. 
"Am văzut soldaţi care intrau şi ieşeau din vehicule militare aflate în parcare.                 
În urma observaţiilor şi a altor informaţii pe care le-am obţinut, considerăm că acest  scut 
a fost utilizat de către militari şi Poliţia specială. Era vorba despre o ţintă militară.          
Ea trebuia atinsă şi a fost."

"Alianţa a identificat Korisa ca fiind o tabără militară şi un post de comandament  
incluzând echipament militar. Un vehicul blindat  pentru transportul trupelor şi mai mult   
de 10 piese de artilerie au fost  observate în acea zonă," se precizează într-un comunicat    
al NATO, citat  de Reuters. "Avioanele care au participat la atac au observat  o poziţie 
militară camuflată înainte de a executa bombardamentul."
 

                     
                               Convoiul bombardat de NATO la Korisa

Acest comunicat conţine sâmburele de adevăr de la care s-a născut tragedia.        
Adevărul complet  este, însă, mult  mai crunt  şi arată prostia şi inconştienţa comandanţilor 
NATO, cu nimic mai prejos decât cinismul sârbilor. Ce se întâmplase, de fapt ?               
De câteva zile, sârbii au declanşat o operaţiune de recuperare a refugiaţilor albanezi 
ascunşi prin pădurile din zona Prizren-ului. Îi încurcau şi îi enervau. După ce au adunat 
vreo 400, i-au încolonat, pentru a-i conduce spre casele lor. Aseară, când a apus soarele, 



militarii sârbi le-au spus albanezilor că nu mai pot circula noaptea, pentru că-i periculos,   
şi vor poposi la ferma de la Korisa. Au “uitat” să le spună un amănunt. Până ieri         
după-amiază, ferma fusese folosită scurtă vreme drept tabără pentru militarii sârbi.       
Cu ajutorul sateliţilor, NATO a observat vehiculele militare şi soldaţii care roiau prin zonă. 
Obiectivul a fost  marcat  pe hărţi drept ţintă şi transmis piloţilor, împreună cu ordinul         
de a-l bombarda. Ca aproape la fiecare eroare, ofiţerii NATO nu au mai verificat           
încă o dată, înainte de declanşarea atacului, dacă militarii sârbi se mai aflau la Korisa. 
Pentru că ar fi observat că, după-amiaza, sârbii au ridicat tabăra şi s-au ascuns              
în altă parte. În locul lor, au fost aduşi să se odihnească bieţii albanezi, care au fost   
făcuţi scrum. 

Bombele cu fragmentaţie de tipul celor care au provocat  cel puţin 100 de victime            
în atacul asupra satului Korisa sunt de două tipuri: anti-materiale sau anti-personal, 
relatează AFP. Doar cele anti-personal sunt interzise prin convenţiile internaţionale, 
conform unui responsabil NATO, care  susţine că utilizează în Iugoslavia numai bombe     
cu fragmentaţie anti-materiale. De partea iugoslavă, o sursă militară din Kosovo a apreciat 
că "tuburile de culoare galbenă şi cele denumite 'paraşute', care se pot găsi împrăştiate 
aproape peste tot  în provincie, par să indice că cea mai mare parte a bombelor               
cu fragmentaţie lansate de către NATO provin de la un sistem de tipul CBU-87".       
Potrivit  anuarului britanic "Jane's Defense", sistemul CBU-87, de fabricaţie americană, 
conţine 202 minibombe cu fragmentaţie. Ele sunt plasate într-un distribuitor care este 
lansat din avion. La o anumită altitudine, distribuitorul dă drumul bombelor,                  
dar nu toate explodează după atingerea solului. Astfel se face că aceste bombe mici,       
de formă cilindrică şi culoare galbenă, pot constitui adevărate capcane pentru persoanele 
neavizate sau care le ating din greşeală. Explozia lor provoacă o ploaie de schije împrejur. 

Ca şi când nu ar fi de ajuns că le folosesc, americanii se mai şi distrează când lansează 
bombe cu fragmentaţie. După o veche tradiţie a militarilor, mâzgălesc pe bombe            
tot  felul de mesaje. Astăzi, Veroljub Jovanovic, purtătorul de cuvânt al filialei din Nis         
a SPS, a prezentat ziariştilor câteva proiectile neexplodate din bombele cu fragmentaţie 
lansate ieri asupra oraşului. Pe ele era scris, cu un marker de culoare roşie,         
următorul mesaj: “Do you still wanna be a Serb now? Run faster !” Adică, “Dacă vrei      
să mai fii sârb, atunci fugi mai repede !” 

                         
       Mesaje scrise de militarii NATO pe bombele lansate asupra Iugoslaviei



Pagubele provocate de bombe în Iugoslavia sunt greu de estimat. În numărul de astăzi, 
cotidianul “Blic” anunţa că numai pagubele provocate de distrugerea podurilor depăşesc   
2 miliarde de dolari. Bombardamentele au distrus deja peste 30 de poduri de şosea           
şi cale ferata şi viaducte, iar preţul construcţiei unui metru patrat de pod se ridică           
la aproape 2.000 de dolari. 

Cererea Guvernului SUA de a bloca accesul la sateliţi pentru firmele ce asigură legăturile 
de Internet  ale sârbilor a provocat un adevărat scandal internaţional. Compania         
“Loral Space & Communications” din New York a anunţat că ar putea bloca             
accesul Iugoslaviei la unul din sateliţii săi, care deserveşte cel puţin doi mari provideri     
de Internet din Serbia. Pe de altă parte, cererea guvernului american a fost respinsă      
de majoritatea celorlalte firme. “În acest moment, Internet-ul a rămas una din puţinele 
surse obiective de informaţii despre războiul din Iugoslavia,” a declarat Jim Dempsey, 
directorul Centrului pentru democraţie şi tehnologie din Washington. Oricum,           
Vladan Aleksic, directorul de marketing al providerului iugoslav EU-Net, a spus               
că legăturile Internet ale Iugoslaviei şi utilizarea poştei electronice vor fi posibile             
în continuare, chiar dacă va fi blocat accesul prin satelit. “Desigur, providerii care au     
doar conexiuni prin satelit îşi vor înceta, temporar, activitatea, până la realizarea          
unei conexiuni alternative.”  

Fostul secretar de stat american Alexander Haig a denunţat  "înfrângerea din Kosovo",  
într-un articol publicat astăzi de cotidianul "Washington Post". "Preşedintele a vorbit       
de o altă Bosnie, ca şi cum ar fi vorba despre un alt  triumf", scria Haig, referindu-se        
la recenta declaraţie a lui Clinton, care a preconizat pentru Kosovo un sistem asemănător 
celui din Bosnia. "Dar «o altă Bosnie» înseamnă un nou acord cu Slobodan Milosevic,       
o încetare a focului care va amplifica operaţiunile de epurare etnică ale forţelor sârbe      
în această regiune şi nu asigură decât  întoarcerea câtorva refugiaţi", a afirmat Haig,     
care a semnat acest articol împreună cu preşedintele Foreign Policy Research Institute, 
Harvey Sicherman. În opinia fostului secretar de stat, Kosovo este "o Bosnie în plus",       
al cărei viitor se conturează deja: "o forţă internaţională supervizată de Consiliul            
de Securitate al ONU, în care ruşii vor patrula în zonele de interes vital pentru sârbi,       
iar NATO va fi însărcinată cu supravegherea UCK, în contul lui Milosevic".

Problema poluării din cauza bombardamentelor din Iugoslavia devine tot mai acută         
în ţările din jur. Astăzi, Tudor Flueraş, corespondentul “Evenimentului zilei” la Timişoara, 
m-a sunat să-mi spună că, din cauza dotării slabe, Agenţia pentru protecţia mediului Timiş 
nu poate măsura decât  concentraţiile de dioxid de sulf, de azot, acid clorhidric                
şi amoniac. El era îngrijorat  deoarece Consulatul iugoslav de la Timişoara anunţase că,      
la Pancevo, gradul de poluare cu substanţe cancerigene este de 10 până la 600 de ori    
mai mare decât  cel admis şi avertizase că şi românii vor fi afectaţi. Un cercetător biolog 
din Timişoara declarase, însă, că zona de vest a României nu este în pericol,        
deoarece este protejată de munţii din sudul ţării şi de curenţii de aer de pe Dunăre.   
Tudor Flueraş m-a întrebat ce părere am şi dacă mă simt bine. Ce era sa-i spun ?     
Numai la poluare nu-mi stătea mie gândul. Şi, oricum, nu-i puteam descrie norul imens 
care se răspândise spre România, după ce NATO a bombardat combinatul chimic            
de la Pancevo. În viaţa mea nu mai văzusem un nor de fum de 100 de km lungime         
şi 30 lăţime…



                  Desen de Eugen Mihăescu, inspirat de tragedia de la Korisa



Se pare că poluarea nu-i lăsa să doarmă nici pe bulgari. Într-un ziar citisem o notiţă 
despre Evdokia Maneva, ministrul bulgar al Mediului, care spunea că, faţă de luna martie, 
în aprilie, radioactivitatea a crescut de 8 ori, fără a deveni, deocamdată, periculoasă.  
Până acum, în Bulgaria, singurele efecte ale poluării au fost ploile acide şi ciupercile 
crescute pe unele plante.

NATO a utilizat  bombe cu uraniu neîmbogăţit în timpul bombardamentelor din Iugoslavia, 
a recunoscut generalul german Walter Jertz, purtătorul de cuvânt militar al Alianţei,     
citat  de AFP. "Uraniul a fost  utilizat de câteva ori în trecut, datorită eficacităţii sale    
pentru anumite ţinte, dar nu este puternic radioactiv, iar acelaşi nivel de radioactivitate 
poate fi găsit şi în sol sau roci." 

Apropo de poluare, un alt prieten, medicul Virgil Negomireanu din Timişoara, un excelent 
homeopat, care mă scăpase cu câteva pastile de o gastrită care mă chinuise luni de zile, 
m-a sunat şi el, să mă întrebe cum mă simt. I-am spus că nu am nimic şi, oricum,         
m-a liniştit: “Când te întorci acasă, să nu uiţi să mă suni. Am preparat pentru tine          
un remediu excelent împotriva poluării şi radioactivităţii.” Ne-am întâlnit după război       
şi, într-adevăr, mi-a dat pastilele pregătite. Nu ştiu dacă au anihilat efectele poluării        
la care am fost  expus, însă m-am simţit excelent după ce le-am luat şi mi-a dispărut    
orice urmă a oboselii acumulate la Belgrad.

Revenind la războiul din Iugoslavia, sârbii au anunţat că noul comandant al Statului Major 
al UCK este fostul general de brigadă al Armatei Croate, Agim Ceku. Absolvent                
al Academiei Militare din Belgrad, Ceku a fost căpitan într-un corp de artilerie                  
al Armatei Iugoslave, după care a trecut de partea croaţilor, parcurgând toate gradele 
ierarhiei militare, până la cel de general de brigadă. El cunoştea strategia şi tactica 
sârbilor, de la care a învăţat arta războiului. Auzind vestea, doi muntenegreni care veşnic 
jucau şah în barul hotelului “Toplice”, au comentat: “Aşa ne trebuie ! Noi l-am învăţat 
carte şi acum ne omoară copiii în Kosovo, după ce ni i-a omorât în Croaţia.”

N-am mai apucat să relatez în această seară despre bombardamentele de după-amiază. 
Au avut loc târziu şi, oricum, abia mi-am găsit cuvintele pentru a descrie tragedia           
de la Korisa. Îmi părea rău, însă, că nu am putut dezvălui motivul real al erorii piloţilor 
NATO. Riscam să mă aresteze Poliţia şi să mă expulzeze. Oricum, după transmisie        
mi-am notat  ultimele atacuri. La 18.00, a fost  bombardat  Djakovica. La 19.20, la Nis        
s-au auzit  două explozii, după care sârbii au anunţat că ar fi doborât un avion inamic      
în raionul Drenica, pilotul reuşind să se catapulteze. Alte două bombe au explodat            
la Lipljan, la 19.30. O jumătate de oră mai târziu, a venit  rândul satului Zur (de lângă 
Prizren) şi Nerodimlje (de lângă Urosevac), unde au căzut opt proiectile. Şi, desigur,  
periferia Priştinei.

Avioane ale NATO au lansat în câteva rânduri, în Marea Adriatică, bombe pe care,           
din motive tehnice, nu le-au putut direcţiona împotriva ţintelor lor din Iugoslavia,             
a recunoscut generalul Walter Jertz, citat de AFP. "Din motive de securitate, piloţii           
nu mai pot  ateriza având aceste bombe la bord, pentru că ele pot exploda la aterizare     
şi, din acest motiv, au fost  aruncate în Adriatică." Guvernul italian a cerut                 
"toate informaţiile necesare pentru a se face lumină în privinţa bombelor neexplodate 
aflate în apele internaţionale ale Adriaticii," se arată într-un comunicat al preşedinţiei 
Consiliului italian.



               
                                            Furtună la Belgrad în 1999

La noi, orele treceau şi nu mai sunau sirenele alarmei aeriene. Afară era furtună,             
cu ploaie torenţială, tunete şi fulgere. Nici un avion nu putea zbura pe o astfel de vreme. 
Furtuna avea să traverseze, venind dinspre nord, întreaga Iugoslavie, împiedicând   
raidurile NATO, însă provocând o grămadă de pagube. Era ceva ciudat cu furtuna asta.  
Nu mai văzusem aşa ceva. Norii erau vineţi, iar fulgerele şi tunetele - deosebit de multe  
şi violente. N-am stat afară, deşi nu mă speriau prea tare zvonurile despre efectele   
ploilor acide, însă n-avea nici un sens să le verific pe pielea mea. Am profitat de acest   
mic răgaz şi am vorbit  la telefon cu Mile, care se grăbea să-şi rezolve problemele             
şi să se întoarcă la Belgrad. 

Am crezut că furtuna va anula atacurile din această noapte, însă la 1.23, urletele sirenelor 
m-au contrazis. Până la 5.10, Belgradul a fost sub alarmă aeriană, deşi nu a fost atacat. 
Două raiduri puternice au fost lansate însă, începând cu 1.10, asupra oraşului Cacak.     
Cel puţin 9 proiectile au lovit obiective din zona industrială, atacul fiind concentrat    
asupra fabricii “Cer”, care a fost grav avariată, şi asupra unei alte uzine.              
Incendiile izbucnite aici au luminat cerul şi după 3 ore, în ciuda eforturilor pompierilor.     
În acelaşi timp, aviaţia NATO a lansat  mai multe rachete asupra localităţilor Ladjevic        
şi Leskovac, de lângă Kraljevo, iar mai multe explozii au fost auzite la Kragujevac,        
unde antiaeriana a reuşit  să respingă atacul. La 1.50, mai multe proiectile au lovit  din nou 
aeroportul civil şi militar Ponikve, situat la 20 de km de Uzice. 

Cu puţin înainte de miezul nopţii, la Nis a fost întrerupt curentul, din cauza unor intervenţii 
la sistemul energetic, în scopul remedierii avariilor provocate de bombardamentele          
cu grafit de ieri noapte. În acelaşi timp, atacurile au continuat asupra regiunii Priştinei, 
fiind lovite aeroportul Slatina şi muntele Goles. 



Zece avioane Mirage F1CT au decolat de la baza aeriană 132 din Colmar-Meyenheim     
din estul Franţei, îndreptându-se spre baza militară din Istrana, în Italia, pentru a participa 
la operaţiunile din Iugoslavia, informează AFP. Conform comandantului bazei,       
colonelul Roger Renard, aceste aparate, care decolează în grupuri de câte două,          
sunt avioane de vânătoare şi de atac la sol şi au misiunea de a bombarda. Sunt patrule 
din escadrila de vânătoare Normandia-Niemen şi implică un efectiv de 80 de persoane.

Ruşii şi grecii continuă să rămână, cel puţin la nivel declarativ, de partea sârbilor.           
În jurnalele de noapte ale televiziunii Studio B, singura care mai îndrăzneşte să transmită 
buletine de ştiri după căderea întunericului, s-a precizat  că, în ciuda crizei politice          
din Rusia, autorităţile de la Moscova cer americanilor să oprească bombardamentele        
şi îl susţin pe Milosevic, care nu acceptă ca, din structura viitoarei forţe de menţinere       
a păcii în Kosovo, să facă parte militari înarmaţi provenind din ţările care participă           
la bombardamente. 

La rândul lor, grecii acuză NATO că nu respectă culoarele stabilite pentru operaţiuni 
umanitare în Kosovo. Alaltăieri, o porţiune de şosea situată la 5 km de Nis, pe unde urma 
să treacă o maşină care transporta echipament al filialei elene a organizaţiei        
“Medecins sans Frontieres”, a fost bombardată de avioanele aliate. Odyseeas Boudouris, 
preşedintele filialei, a protestat, pentru că traseul fusese semnalat oficialităţilor NATO,   
prin intermediul ministrului de Externe, iar maşina purta drapelul organizaţiei şi avea 
drapelul grec pictat pe capotă. 

În această seară, peste 200 de poliţişti greci au demonstrat pe străzile Atenei,            
până la Ambasada SUA, în semn de protest faţă de atacurile NATO împotriva Iugoslaviei. 
Erau îmbrăcaţi în uniforme, purtau în mâini trandafiri roşii şi scandau “Americanii – ucigaşi 
ai popoarelor !” şi “Serbia ! Serbia !”. 

Încercând să recupereze prestigiul pierdut  în perioada în care s-a aflat la Priştina,   
Ibrahim Rugova a început un turneu prin capitalele europene. El spunea că doreşte        
să obţină revenirea refugiaţilor la căminele lor şi participarea NATO la viitoarele forţe     
de menţinere a păcii în Kosovo. Rugova s-a întâlnit, la Londra, cu reprezentanţii politici    
ai etnicilor albanezi şi le-a spus că intenţionează să coordoneze viitoarele structuri politice 
din provincie. Lupta se anunţa dificilă, deoarece Hashim Thaqi şi ceilalţi lideri ai UCK      
nu au pierdut vremea şi erau deja recunoscuţi de NATO ca reprezentanţi ai albanezilor. 

Consiliul de Securitate al Naţiunilor Unite şi-a exprimat, în această seară, "consternarea    
şi preocuparea" faţă de bombardarea ambasadei chineze din Belgrad de către          
aviaţia NATO, informează AFP. Agenţia precizează că a fost  nevoie de negocieri non-stop 
de-a lungul întregii zile, pentru ca Statele Unite şi China să se pună de acord           
asupra textului acestei prime reacţii oficiale, care a obţinut unanimitatea celor 15 membri 
ai Consiliului. Consiliul de Securitate a mai subliniat necesitatea unei anchete exhaustive   
şi că se aşteaptă rezultatele anchetei deschise de NATO. 
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Astăzi, fiind sâmbătă, am dormit mai mult. Când m-am trezit, aerul era curat,            
după furtuna de azi-noapte şi străzile erau pline de crengi de copac rupte de vânt.      
Care, trebuie să spun şi asta, au dispărut până la prânz, măturate de angajaţii Salubrităţii. 
M-am dus la Media Center, grăbindu-mă să aflu, până în 12.00, când închideau,              
ce s-a mai întâmplat. Atacurile NATO au continuat în Kosovo şi în vestul Serbiei.          
După ora 7.00, avioanele aliate au bombardat  regiunea oraşului Kursumlija. La 7.15,         
a fost lovit  încă o dată podul peste râurile Kosanice şi Toplica. Trei minute mai târziu,         
încă un proiectil a fost tras în viaductul de la Visoka. Probabil că bombardamentele        
din zilele trecute nu le-au distrus complet şi piloţii s-au întors să-şi finalizeze treaba.        
La 7.45, o rachetă Tomahawk a explodat între satele Pepeljevac şi Mackovac, mai multe 
case fiind grav avariate. 

Duma de Stat a votat împotriva proiectului de destituire a preşedintelui rus Boris Elţîn,     
au declarat agenţiei Interfax surse neoficiale. Unul dintre cele cinci capete de acuzare, 
referitor la declanşarea războiului din Cecenia, care avea şanse de a fi adoptat,               
a fost votat de 283 de deputaţi, adică de mai puţin de majoritatea de două treimi 
necesară. Nici celelalte capete de acuzare nu au avut  mai mult  succes:           
destrămarea URSS în 1991 a primit 239 de voturi, asaltul armat asupra Parlamentului     
din 1993 - 263 de voturi şi acuzaţia de genocid împotriva poporului rus - 238 de voturi.

Sirenele au anunţat  alarme aeriene la Cacak (9.55) şi Kragujevac (10.07). Începând        
cu ora 10.20, avioanele NATO au bombardat Valea Timocului, regiune locuită în majoritate 
de etnici români. Pentru prima oară de la începutul războiului, bombele au lovit oraşul Bor. 
Ţinta atacurilor a fost instalaţiile companiei Jugopetrol, de unde s-au auzit  trei explozii 
puternice şi se ridicau nori de fum. Primele informaţii au anunţat că au fost distruse  
turnul de apă, clădirea centrală a companiei şi patru rezervoare de carburanţi.              
Alte rachete au fost lansate, din nou, asupra instalaţiilor Jugopetrol din portul dunărean 
Prahovo. Două explozii au fost  auzite în localitatea Boljevac, iar între 10.25 si 10.35, mai 
multe case din satele Valakonje şi Bukovo au fost distruse de bombe. 

Circulaţia pe autostrada Belgrad-Nis a fost întreruptă şi între Jagodina şi Cuprija, după ce, 
la 10.20, a fost  bombardat încă o dată podul peste pârâul Lugomir. Podul a devenit 
inutilizabil pentru traficul rutier, iar satele din jur şi regiunea industrială a oraşului Jagodina 
au rămas fără curent. La 12.50, s-a dat alarma şi la Novi Sad, semn că atacurile            
se apropiau de noi. Într-adevăr, la 13.17, sirenele anunţau alarmă aeriană la Belgrad.   
Nici nu s-au stins bine ecourile lor, că am auzit bubuituri dinspre nordul capitalei.          
Mai multe proiectile au căzut lângă satul Lisicje Zarko. Sârbii au anunţat că antiaeriana     
ar fi doborât un avion inamic în zona satului Padinska Skela. N-am reuşit să aflu          
dacă era adevărat, dar la 14.54, alarma a încetat. Au fost ridicate alarmele şi la Novi Sad, 
Cacak, Nis şi în restul Serbiei. Ceea ce înseamnă că sârbii s-ar putea să fi spus adevărul, 
deoarece, de câte ori susţineau că au doborât  un avion inamic, atacurile erau suspendate 
o vreme.

Autorităţile au anunţat  că, de mâine dimineaţă, va fi reluat traficul feroviar internaţional 
între Subotica şi Szeged. Muncitorii au reuşit  să îndepărteze de pe linia ferată         
resturile viaductului şoselei ce ducea spre punctul de frontieră cu Ungaria de la Horgos, 
care fusese avariat acum trei nopţi. 



Rusia îşi va modifica poziţia referitoare la conflictul din Kosovo, dacă în zilele care urmează 
nu încetează bombardamentele din Iugoslavia, a declarat ministrul de Externe Igor Ivanov, 
citat  de AFP. Elţîn ameninţase în ultimele zile că Rusia va părăsi procesul de negocieri 
privind situaţia din Kosovo, fără a stabili, totuşi, un termen-limită. "Intensificarea 
loviturilor aeriene, pe de o parte, şi discuţiile privind reglementarea, pe de alta,           
sunt două lucruri contradictorii," a explicat Ivanov. 

După prânz, m-a sunat Corina Hădărean, de la Departamentul Externe al Ştirilor ProTV.  
M-a anunţat că Mişu Predescu, redactorul şef şi producătorul general al emisiunii           
de dimineaţă, a hotărât să nu mai preia corespondenţele mele. Susţinea că oamenii        
s-au saturat să audă, în fiecare dimineaţă, despre bombe şi nenorociri. Aşa că,                 
în afara unor situaţii deosebite, puteam să dorm liniştit. Corina mi-a spus că,                 
de pe agenţiile de presă, a adunat foarte multe imagini din Iugoslavia şi îi părea rău       
să nu le folosim cumva. M-a rugat să înregistrăm, periodic, corespondenţe de atmosferă, 
pe diferite teme, în funcţie de imaginile pe care le arhivase. 

Mi-a plăcut ideea şi am pregătit un reportaj despre viaţa în timpul bombardamentelor      
în capitala iugoslavă. L-am şi înregistrat astăzi. I-am povestit cât de uşor s-au adaptat 
sârbii la viaţa de război, astfel încât, dacă vreun străin ar fi ajuns la Belgrad,               
fără să ştie ce se întâmplă, n-ar fi sesizat  nimic deosebit faţă de orice altă             
capitală europeană. Poate s-ar mira că numărul automobilelor de pe străzi este cam mic 
şi, din când în când, se aud urletele lungi ale unor sirene. Pe care, însă, dacă s-ar uita     
în jur şi ar vedea că nimeni nu le bagă în seamă, ar putea crede că fac parte din vreo 
tradiţie locală, la fel ca melopeele muezinilor din ţările islamice, când îi cheamă              
pe credincioşi la rugăciune. Suspendate la începutul războiului, cursurile facultăţilor         
au fost  reluate treptat. Anul şcolar pentru ciclul gimnazial a fost declarat încheiat,           
iar elevii din ultimul an vor susţine examenul de bacalaureat după terminarea războiului. 

                                   
     “Target”, simbol al protestelor împotriva bombardamentelor NATO

Am povestit despre magazinele pline cu de toate, despre preţurile îngheţate de guvern, 
despre mesele copioase, la preţuri de nimic, pe care le puteam savura în orice restaurant. 
Despre moda “Target”, care a umplut pieţele şi străzile cu tricouri, insigne, brichete         
şi ceasuri, toate imprimate cu celebra ţintă, devenită acum un simbol al protestelor 
împotriva bombardării Iugoslaviei. Despre penele de curent, ale căror consecinţe            
au început să-i îngrijoreze pe oameni, care vorbeau despre epidemii şi alte nenorociri.     



Şi, mai ales, despre dârzenia şi simţul umorului, două din calităţile care i-au ajutat         
pe sârbi să treacă peste toate nenorocirile provocate de bombardamente. Şi despre artă, 
prin care sârbii au reuşit să înlăture unul din cele mai mari pericole care îi pândeşte       
pe oameni în război: singurătatea. Acest război, dimpotrivă, i-a unit şi mai mult  pe sârbi   
şi n-am putut să nu amintesc vorbele unui adolescent din Belgrad care îmi spunea          
că niciodată nu a simţit în jurul său atâta căldură, ca în aceste zile grele. 

După înregistrare, mi-am notat încă o ştire. Militarii unei unităţi care staţionase în satul 
Kojlovica, de lângă Priştina, s-au retras în cazarma lor din Nis. Colonelul Novkovic, 
purtător de cuvânt al Armatei Iugoslave, a declarat că retragerea este, în continuare, 
îngreunată de bombardamentele non-stop asupra provinciei Kosovo. “Deşi se cere 
retragerea trupelor noastre din Kosovo, ca o condiţie pentru încetarea bombardamentelor, 
NATO face tot ce este posibil pentru a împiedica acest lucru.”  

Mai târziu, Radisa Djordjevic, şeful Direcţiei de navigaţie fluvială din Iugoslavia, a anunţat 
că din cauza distrugerii celor 4 poduri peste Dunăre, aproximativ 150 de nave sub pavilion 
străin sunt blocate în nordul Serbiei. “Sunt vapoare germane, austriece, bulgăreşti, 
ucrainene şi româneşti, transportând peste 500.000 de tone de marfă şi având la bord    
în jur de 450 de marinari.” Aflasem că, de curând, şase marinari români, blocaţi              
de o săptămână pe ambarcaţiunea lor în portul Prahovo, au lansat mesaje SOS în sticle 
aruncate în Dunăre. Unul dintre mesaje a fost recuperat de un pescar român la Giurgiu.  
Pe el scria “Suntem complet izolaţi şi rezervele noastre de hrană şi apă potabilă sunt       
pe sfârşite. Avem nevoie de ajutor !” Ziariştii au dat  navală peste armatorul vasului,      
care s-a apărat, spunând că marinarii au rezerve suficiente şi, oricum, va trimite pe cineva 
la Prahovo, să vadă care este situaţia.

             
                       Case distruse de bombardamentele NATO la Prizren



Împărţit între atâtea evenimente, nici n-am apucat să-mi dau seama când a trecut ziua. 
Mi-am transmis corespondenţa pentru Ştirile de la 19.30, apoi am coborât, ca de obicei,   
să mănânc şi să stau de vorbă cu ceilalţi români, în barul hotelului. La ora 22.00,             
a sunat alarma aeriană. Am urcat pe acoperiş, să-mi scrutez orizontul şi am rămas 
stupefiat. În afară de centrul oraşului, întreg Belgradul era cufundat în întuneric.            
Nu vedeam nici luminile de la Pancevo, nici cele de la Novi Sad. Intrigat, am ascultat 
posturile de radio şi m-am dumirit. Deşi cerul era acoperit de nori şi începuse să plouă,    
la 21.23, piloţii NATO au lansat din nou bombe cu grafit  asupra transformatoarelor           
de la marginea Belgradului. Apoi asupra celor de la termocentrala Veliki Crljani.           
Apoi asupra staţiei de transformare a complexului “Sartid 1913” de la Smederevo,       
unde a izbucnit un incendiu localizat după o oră. 

Până am aflat ce se întâmplase, au început bubuiturile. Opt explozii puternice, în serii      
de câte două. Spre nord, pe drumul către Zrenjanin, se vedea un incendiu. Fusese lovit 
rezervorul unei benzinării particulare de la Kovilovo. Patru proiectile de mare putere        
au cutremurat pământul, explodând în câmp, între Sremska Mitrovica şi aeroportul 
Batajnica. NATO încerca, din nou, să nimerească buncărele de unde Slobodan Milosevic                 
şi conducerea armatei coordonau operaţiunile militare. Alte două proiectile au lovit     
chiar aeroportul. După care, am văzut  mai multe explozii pe coastele muntelui Fruska Gora 
de lângă Novi Sad. 

Au continuat raidurile NATO împotriva obiectivelor de pe Valea Timocului. Şase muncitori 
au fost răniţi când rachetele au lovit staţia de transformare a curentului electric           
care alimenta complexul minier de la Bor. Unul dintre ei, rănit la coloana vertebrală,          
a fost  internat  în spital, ceilalţi având nevoie doar de îngrijiri uşoare. Exploziile au provocat 
pagube importante şi în oraş, vitrinele magazinelor fiind făcute ţăndări şi mai multe clădiri 
fiind serios avariate. 

Pe la miezul nopţii, ud şi îngheţat de frig, am coborât de pe acoperiş. Atacul părea         
să înceteze. Când am ajuns în cameră, surpriză ! Deşi încă era curent, apă la robinet       
– ioc ! Noroc că aveam vreo 10 sticle cu apă în baie, păstrate pentru astfel de momente. 
Mă învăţasem de la întreruperile anterioare. Mile încă nu se întorsese din România           
şi cei 20 de litri de apă din sticle îmi ajungeau vreo două zile, dacă îi foloseam cu atenţie.    
M-am chinuit să mă spăl şi m-am culcat, blestemând bombele aliaţilor. La 5.30,          
când a sunat încetarea alarmei aeriene, m-am întors pe partea cealaltă şi am adormit   
într-o clipă. La aceeaşi oră, locuitorii Priştinei auzeau, prima oară în ultimele 10 zile, 
sirenele de încetare a alarmei aeriene. Aproape că uitaseră acest  sunet, care venea        
ca o mântuire. Numai ieri, între 7.15 şi 17.00, în Kosovo explodaseră peste 90 de proiectile 
de toate tipurile. 

O eventuală separare a provinciei sârbe Kosovo ar putea ameninţa Macedonia                  
şi numeroase alte ţări, a declarat preşedintele Kiro Gligorov, într-un interviu publicat       
în cotidianul independent "Dnevnik". "Un mare număr de ţări europene au un Kosovo       
la frontierele lor. Problemele naţionale de astăzi nu se reglementează prin «cucerire»      
de teritorii." De asemenea, Kiro Gligorov a precizat că macedonenii "nu cred că refugiaţii 
se vor întoarce acasă sau cel puţin, nu toţi". Autorităţile de la Skopje se tem                   
de o destabilizare economică, socială şi demografică din cauza celor 234.000 de refugiaţi 
care se află pe teritoriul ţării.
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Pentagonul consideră că timpul presează în conflictul din Iugoslavia şi că singurul mod    
de a câştiga războiul este desfăşurarea trupelor terestre, a afirmat "Newsweek".        
Acum câteva săptămâni, conducerea Statului Major i-a scris secretarului american al 
Apărării William Cohen, explicându-i că "doar trupele terestre vor garanta realizarea 
obiectivelor Guvernului american în Kosovo". Pentru ca războiul terestru să înceapă         
în august, înainte de venirea frigului, organizarea trupelor trebuie să înceapă din iunie.

Este duminică dimineaţa, o zi mai liniştită pentru mine. Nu am de transmis decât 
corespondenţa de seară. Mai greu este de când nu mai pot  merge la Centrul militar        
de presă, iar Mile e încă în România, să aflu ce s-a mai întâmplat prin Iugoslavia.           
M-am trezit  şi mi-am amintit în 5 minute de noaptea care a trecut, pentru că tot  n-aveam 
apă la robinete. M-am spălat din nou cu apă din sticle şi am coborât să beau o cafea       
în bar. Dule, barmanul nostru, făcuse provizii de apă şi mi-a adus imediat  cafeaua,          
în timp ce eu am răsfoit ziarele. În afară de “pagubele colaterale” de la Korisa,      
articolele nu aminteau decât o parte din cele întâmplate ieri. 

În “Vecernje novosti” am citit un articol despre trei francezi care luptau în rândurile UCK     
şi au fost  ucişi în timpul unei confruntări cu militarii sârbi. Cei trei purtau uniforme             
şi insigne al Armatei Franceze, erau ofiţeri ai unor unităţi de paraşutişti şi comandau 
câteva grupuri de luptători UCK, în timpul unei tentative de infiltrare în Kosovo.              
Se pare că erau din Legiunea Străină, pentru că Ministerul Apărării de la Paris a dezminţit 
că ar face parte din trupele franceze angajate în operaţiunile NATO, fără a exclude          
că ar fi vorba de cetăţeni francezi. Cotidianul afirma că multe din operaţiunile terestre    
ale UCK sunt coordonate de instructori străini, printre care şi francezi. S-a amintit  că, 
săptămâna trecută, televiziunea albaneză informase că un alt  francez, membru al UCK,     
a fost ucis la Patuse, în confruntările cu forţele sârbe, iar un altul a fost rănit în aprilie,    
tot în sudul provinciei Kosovo.

                        
                                 Luptători UCK în sudul provinciei Kosovo



“Liderii NATO cred că încetarea atacurilor împotriva Iugoslaviei îi poate da lui Milosevic 
sentimentul că a câştigat," a declarat ministrul francez de Externe Hubert Vedrine,        
într-un interviu acordat publicaţiei “Journal de Dimanche”. NATO se teme că o oprire 
temporară a ostilităţilor va permite armatei iugoslave să se regrupeze, să se reorganizeze 
şi să reia ofensiva. Potrivit  ministrului francez, "fiecare dintre condiţiile care au fost puse 
Iugoslaviei rămâne perfect justificată, de aceea Rusia este pe cale să se apropie din nou 
de noi şi nu mai cere, ca o condiţie prealabilă pentru discuţii, încetarea atacurilor".

Pentru că Media Center era închis, m-am dus la Dom Omladine (Casa Tineretului),      
unde exista un Internet-café şi am început să consult site-urile iugoslave. La 10.05,         
la sud de Prizren, avioanele NATO au lansat  vreo 10 proiectile asupra trupelor iugoslave  
care apărau frontiera. Raidurile au continuat şi lângă Pec, fiind bombardaţi grănicerii.     
Pe ecranul unui televizor, am văzut  imaginea unei rachete Tomahawk, doborâtă         
lângă Priştina. Nu explodase şi a fost recuperată de genişti, care au dezamorsat-o. 

M-am uitat  şi pe site-ul AFP, care preluase un comunicat al NATO în care se spunea că,   
din cauza condiţiilor meteo, o parte a misiunilor aeriene de luptă au fost anulate. 
Avioanele au bombardat doar sudul şi sud-estul provinciei Kosovo, în special regiunile 
Junik, Prahovo, Boljevac, Rogovo şi Priştina. Oficialii Alianţei afirmau că, pe lângă     
câteva relee militare radio, poduri rutiere, un post de frontieră, o bază pentru stocarea 
muniţiei, un post de comandă şi un depozit de carburanţi, piloţii ar fi reuşit să nimerească 
şase tancuri şi vehicule blindate şi câteva piese de artilerie. 

În 1999, Internetul era încă destul de primitiv şi foloseam „mirc”, o aplicaţie pe care      
cei mai mulţi o utilizau pentru agăţat gagici. Intram pe canalele oraşelor care               
mă interesau şi începeam dialoguri cu localnicii, care se înfierbântau rapid şi îmi povesteau 
toate detaliile de care aveam nevoie. La fel am făcut  şi azi. La un moment dat,               
în discuţie s-a băgat Ivan, un bulgar care ne-a spus că, de azi-noapte, după bombardarea 
portului Prahovo şi a minelor de la Bor, un enorm nor negru, lung de câţiva kilometri,      
se deplasa spre nord-estul Bulgariei. Spunea că norul are forma unei ciuperci şi plutea     
la mare altitudine, degajând un miros de benzina arsă. Am sunat la Bucureşti, însă colegii 
mi-au spus că cea mai mare parte a norului de fum s-a deplasat spre Bulgaria şi la noi   
nu a poluat nici aerul, nici apele Dunării. 

Circa 100.000 de bărbaţi de origine albaneză cu vârsta potrivită pentru luptă,                
au dispărut în Kosovo, potrivit secretarului american al Apărării William Cohen,             
care a exprimat  posibilitatea ca aceştia să fi fost ucişi de forţele iugoslave.               
"Avem informaţii potrivit cărora 4.600 dintre ei au fost  executaţi. Dar cred că cifra este 
mult  mai ridicată," a declarat Cohen, într-o emisiune a televiziunii americane CBS.     
Potrivit  UNHCR, aproximativ 748.400 de albanezi din Kosovo au fugit  în Albania,              
în Bosnia, în Macedonia şi în Muntenegru, de la începutul bombardamentelor aliate.         
În ultimele 15 luni, un total de 915.402 refugiaţi, care constituie o jumătate din populaţia 
provinciei Kosovo, au fugit în alte ţări. 



Am văzut  că Ray Wilkinson, purtătorul de cuvânt  al UNHCR, a anunţat la Kukes că,   
pentru prima dată de la începutul exodului din Kosovo, nici un refugiat nu a sosit astăzi    
în Albania. El a declarat că nu ştie dacă sârbii au închis frontiera sau - pur şi simplu -     
nu au mai venit  refugiaţi. În schimb, în Macedonia au ajuns, trecând prin punctul           
de frontieră de la Blace, peste 800 de albanezi din Kosovo. Majoritatea a venit  cu trenul, 
din regiunea Urosevac. Este cel mai mare grup de refugiaţi sosiţi într-o singură zi,       
după cei 1.000 ajunşi la începutul lunii, care - de altfel - au şi fost trimişi înapoi             
de vameşii macedoneni, pentru că nu aveau unde să-i mai cazeze. Cei sosiţi azi              
au fost duşi cu autobuzele în tabăra de la Cegrane, din vestul Macedoniei.

Sârbii au preluat un comentariu al agenţiei Associated Press, în care este descrisă corupţia 
care domină în taberele de refugiaţi din Albania şi Macedonia. Mafia albaneză şi-a întins 
rapid tentaculele şi a acaparat organizaţiile internaţionale care îi direcţionează pe refugiaţi 
spre ţările care s-au oferit  să-i primească. Dacă vor să ajungă pe listele celor ce sunt 
trimişi în aceste ţări, ei trebuie să plătească între 500 şi 2.000 de dolari de persoană.     
În funcţie de sumă, ajung în România sau în Statele Unite. Cei care nu au bani rămân      
în corturile aliniate în taberele din Macedonia sau Albania. 

                   
         Refugiaţi albanezi din Kosovo pleacă în Macedonia pe la Blace

Monitorizând presa occidentală, am observat că tragedia de la Korisa a fost unul din 
momentele în care eficienţa bombardamentelor împotriva Iugoslaviei a început să fie     
tot  mai mult pusă sub semnul întrebării. Şi nu atât datorită erorii, cât a atitudinii             
pe care au avut-o liderii NATO faţă de acest incident. Declaraţia purtătorului de cuvânt     
al Pentagonului Kenneth Bacon este aproape emblematică: “Noi ne străduim foarte mult 
să evităm astfel de pagube colaterale. Însă războiul implică foarte multe pericole            
şi accidentele nu pot fi evitate.” 

Editorialul apărut ieri în cotidianul „Washington Post”, sub semnătura comună a lui 
Madeleine Albright şi Robin Cook, m-a întors pe dos. Şi nu doar pe mine. Mesajul           
pe care dorea să-l transmită era că, în ciuda erorilor şi a victimelor civile, Statele Unite    
şi Marea Britanie susţin în continuare campania NATO, care are ca scop legitim    
retragerea armatei sârbe din Kosovo şi întoarcerea refugiaţilor albanezi în provincie.       
Nu m-a impresionat această idee, care a stat, de altfel, la baza declanşării războiului,      
ci felul în care justificau morţile oamenilor nevinovaţi: “La cele câteva mii de raiduri 
efectuate săptămânal, perfecţiunea este imposibil de atins.”



Nu-mi venea să cred ! Viaţa oamenilor nu valora doi bani, atât  timp cât scopurile 
campaniei erau atinse ! Unde erau preocupările pentru moralitate şi sacrificiu ale NATO, 
atâta vreme cât numărul “pagubelor colaterale” nu contează ? Din fericire, nu toţi 
gândeau la fel. Analistul american William Pfaff atrăgea atenţia în “International Herald 
Tribune” că, în condiţiile în care civilii sunt ucişi de la distanţă, pentru a se putea asigura 
securitatea militarilor aliaţi, loviturile aeriene au devenit o formă dezonorantă de război, 
care a determinat opinia publică să nu mai susţină această operaţiune. Am constatat      
că ceea ce vedeam noi aici, în Iugoslavia, au început să observe şi analiştii occidentali: 
furaţi de “jucăriile” lor electronice, de planuri schiţate pe computer pe baza informaţiilor 
adunate de sateliţii spion, “seniorii războiului” din conducerea NATO sunt  pe punctul       
de a transforma operaţiunea “Forţa Aliată” într-o campanie fără sfârşit de bombardamente 
oarbe. Fascinaţi de posibilitatea de a experimenta tot ce industria de armament  a inventat 
în ultima vreme, militarii au uitat că un război nu se câştigă în mod strălucit               
când inamicul a fost şters de pe faţa pământului, ci când, deşi mai are suficiente resurse, 
se predă, pentru că a înţeles că nu va avea nici o şansă de izbândă. 

Premierul britanic Tony Blair a dezminţit informaţiile care circulă în presa britanică,   
potrivit cărora ar exista un dezacord în continuă creştere cu Bill Clinton, în legătură        
cu oportunitatea unei intervenţii terestre în Kosovo. "Nu este adevărat. O mare parte       
a acestei operaţiuni militare este susţinută de SUA, în ciuda faptului că provincia Kosovo 
se află atât de departe de Kansas," a declarat premierul britanic, într-un interviu publicat 
de cotidianul "The Observer". "Angajarea trupelor terestre este ceva pentru care 
preşedintele Clinton trebuie felicitat." La fel ca alte cotidiane în ultimul timp,          
"Sunday Times" afirma astăzi, citând "o înaltă sursă guvernamentală", că Tony Blair ar fi 
"profund frustrat" pentru că nu a reuşit să-l convingă pe Bill Clinton să angajeze trupe      
în cadrul unei ofensive terestre. 

Am avut  parte de o mare bucurie spre seară, când m-am întors la hotel “Toplice”.     
Aveam din nou apă ! Nelu, directorul hotelului, mi-a spus că, într-o jumătate de oră,    
vom avea şi apă caldă, pentru că a pornit instalaţia care o încălzea. Într-adevăr,         
după ce mi-am transmis corespondenţa, am făcut un duş fierbinte, m-am bărbierit          
şi am coborât, fercheş ca un ginerică, în barul hotelului. Toată lumea era destinsă           
şi am pălăvrăgit veseli, aşteptând să vină alarma aeriană. Care n-a întârziat prea mult.   
La 21.57, sunau sirenele. 

Afară continua să fie vreme rea şi ne gândeam că norii vor împiedica avioanele NATO     
să atace Belgradul. A fost  nevoie, însă, şi de antiaeriană. La câteva minute de la alarmă, 
vitrina dinspre stradă a barului, pe care Nelu se încăpăţâna să nu întindă banda izolantă,               
a început  să zdrăngăne. Am urcat în fugă cele 6 etaje ale hotelului şi, de pe acoperiş    
am văzut şiragurile de mărgele argintii ale proiectilelor antiaerienei. Al doilea atac            
a început  cu 10 minute înainte de ora 1.00. Respins din nou. De această dată,    
schimburile de focuri au fost mult mai spectaculoase. De câte ori avioanele încercau       
să coboare sub plafonul de nori, pentru a vedea ţintele pe care piloţii doreau să le atingă, 
erau întâmpinate de o pânză impenetrabilă de proiectile. În câteva rânduri, norii au fost 
luminaţi de strălucirile unor explozii, sârbii anunţând că au doborât un avion spion       
fără pilot  şi două rachete de croazieră. Pe acestea le-am văzut. Ca nişte comete argintii, 
care se îndreptau către podul peste Dunăre dinspre Pancevo, întâmpinate de săgeţile 
antiaerienei şi pulverizate, într-o ploaie de scântei, înainte de a-şi atinge ţinta. 



Antiaeriana a reuşit să respingă şi atacurile asupra Cacak-ului. La 1.32, mai multe avioane 
au încercat să lanseze bombe, însă, după 5 minute, barajul de foc al sârbilor le-a pus     
pe fugă. În jurul oraşului au fost auzite 10 explozii, însă nu s-au înregistrat victime       
sau pagube. Nici la Bogutovac, lângă Kraljevo, piloţii NATO nu au avut mai mult succes,  
lansând doar 4 proiectile. La fel de nereuşit  a fost şi atacul asupra aeroportului Ponikve, 
de lângă Uzice. Ba mai mult, sârbii au reuşit  să doboare şi aici un avion-spion fără pilot, 
care s-a prăbuşit lângă satul Pestera. La Belgrad începuse să plouă, aşa că m-am dus     
la culcare. Înainte de a adormi, m-au sunat colegii din echipa de dimineaţă a ProTV         
şi mi-au spus că, totuşi, mâine îmi aşteaptă corespondenţa. 

17 mai 1999

Sirenele încetării alarmei aeriene au sunat  la 6.03. Tocmai mă trezisem şi îmi pregăteam 
transmisia. Am avut  surpriza, înainte de a intra în dialog cu Cristi Tabără, să-mi aud 
reportajul pe care îl înregistrasem sâmbătă. Aşa că, după ce am rezumat în câteva fraze 
ce s-a întâmplat peste noapte, am discutat cu Cristi Tabără despre atitudinea sârbilor   
faţă de război. 

Am mai dormit apoi vreo două ore şi, când mă trezeam, la 9.36, Serbia era zguduită      
de un nou cutremur, de 4,3 grade pe scara Richter. Cu epicentrul la 10 km sud               
de oraşul Trstenik, nu l-aş fi simţit, dacă nu m-ar fi făcut atent  tremurul ceştii de cafea    
în farfuriuţă. Era al treilea cutremur de pământ în ultimele două săptămâni. Probabil că, 
de la vibraţiile provocate de exploziile atâtor bombe, plăcile tectonice de pe falia     
Trstenik-Mionica s-au deplasat şi se produc cutremure. Mi-am amintit de vorbele lui Mile, 
când am fost treziţi în 29 aprilie de primul dintre ele şi am continuat să-mi savurez 
cafeaua. 

Prima ştire care mi-a căzut sub ochi când am ajuns la Media Center a fost  un comunicat  
al Ministerului Informaţiilor din Macedonia. Acesta anunţa că azi-noapte, localnicii         
din satul Izvor, de lângă Veles, au observat  un bărbat în uniformă aterizând cu o paraşută 
în pădurea din apropiere. Era pilotul unui avion lovit  de antiaeriana sârbă şi a ajuns         
la 400 de metri de sat. După nici un sfert de oră, când oamenii şi-au luat inima-n dinţi     
şi s-au apropiat, în zonă au aterizat  două elicoptere, care au staţionat câteva minute, 
după care au decolat, recuperându-l pe pilotul paraşutat. 

Alianţa Nord-Atlantică ar putea să desfăşoare trupe terestre în Kosovo în iulie sau august, 
chiar fără obţinerea unui acord de pace, a afirmat cotidianul "The Times", citând surse   
din domeniul apărării. Marea Britanie se pregăteşte să mobilizeze 2.300 de militari 
suplimentari pentru a participa la viitoarea forţă de pace în Kosovo (KFOR), ceea ce ridică 
totalul efectivelor britanice la 9.000 de soldaţi. Ministrul de Externe Robin Cook a încercat 
să relanseze ideea unei intervenţii terestre în Kosovo, dacă armata iugoslavă va fi suficient 
de slăbită în urma atacurilor aeriene. "Am vorbit, vinerea trecută, cu şeful UCK,            
care a confirmat că trupele iugoslave sunt mai demoralizate ca niciodată şi că un număr    
foarte important de soldaţi continuă să dezerteze," a asigurat el, într-un interviu acordat 
BBC. Cook a repetat că NATO nu intenţionează să se angajeze într-o invazie armată 
împotriva unei rezistenţe organizate în provincia sârbă. Dar "militarii trebuie să analizeze 
cu multă atenţie dacă armata iugoslavă, după loviturile foarte dure primite                     
în ultimele două săptămâni, va fi capabilă să opună o rezistenţă organizată în viitor". 



Ca la un semnal, câţiva oficiali sârbi au acordat interviuri presei străine, vorbind             
tot  mai insistent despre sfârşitul războiului. “Poate că NATO îşi va continua acţiunea    
încă vreo 10 zile, dar iniţiativa emisarului rus Viktor Cernomîrdin va învinge,”                    
a declarat  pentru “Newsweek”, miliardarul Bogoljub Karic, unul din apropiaţii lui Milosevic. 
“O Poliţie formată din sârbi, albanezi şi forţele ONU, echipată cu arme uşoare, va trebui  
să fie desfăşurată în satele din Kosovo.”

Ministrul iugoslav al Sănătăţii Leposava Milicevic a declarat pentru “Le Parisien” că,     
dacă NATO îşi va mai schimba din poziţii, va fi posibil un compromis în criza iugoslavă. 
Milicevic face parte din JUL, partidul Mirei Markovic (soţia lui Milosevic). Ea afirma          
că o mare parte din soldaţii sârbi staţionaţi în Kosovo va fi retrasă şi Guvernul iugoslav     
va cere refugiaţilor să revină la casele lor. Milicevic a respins acuzaţiile că forţele sârbe    
ar comite atrocităţi în Kosovo, întrebând retoric: "Credeţi că noi organizăm campanii       
de vaccinare a copiilor albanezi din Kosovo ca să îi omorâm după aceea sau să îi alungăm 
din ţara noastră ?" Apoi a respins orice idee de intrare a unor trupe străine în Kosovo.               
“În faţa NATO nu stă doar un om, ci un întreg popor. Preferăm să murim decât să devenim 
sclavii voştri.”

Cineaştii iugoslavi au adresat un apel participanţilor la cea de-a 52-a ediţie                      
a Festivalului de la Cannes, în care au cerut oprirea raidurilor aeriene ale NATO        
asupra Iugoslaviei. "Dragi colegi, faceţi tot  ce vă stă în putere pentru ca războiul  
împotriva Iugoslaviei să înceteze," scriau artiştii iugoslavi în apelul lor, publicat                
de cotidianul “Glas javnosti”, "pentru că, iată, au trecut 50 de zile de când ţara noastră 
este distrusă sistematic.” 

                             
         Premierul britanic Tony Blair, primit cu flori la Tirana în 18 mai 1999

Un membru conservator al Camerei inferioare a Parlamentului britanic, lordul Skidelsky,   
va fi sancţionat pentru că a criticat atacurile aeriene ale NATO din Iugoslavia,                  
a anunţat Partidul Conservator, citat de AFP. Un purtător de cuvânt a declarat                 
că observaţiile parlamentarului "nu erau compatibile cu poziţia oficială a Opoziţiei",          
şi că nu vor reprezenta nici pe viitor poziţia partidului faţă de operaţiunile NATO.      
Lordul Skidelsky apreciase, într-un interviu acordat publicaţiei "Sunday Telegraph",          
că de la început  s-a opus din instinct bombardamentelor NATO din Iugoslavia.              
"Nu pot  să cred că bombardarea unei ţări fără apărare reprezintă modalitatea              
cea mai potrivită pentru a duce un război sfânt," a spus el, acuzând NATO că nu a folosit 
altă strategie decât aceea de a distruge Serbia din temelii. 



Astăzi s-a anunţat  că, printr-un decret al Consiliului municipal, vânzarea de băuturi 
alcoolice a fost  interzisă la magazinele şi tonetele din Priştina. Cei ce vor încălca hotărârea 
sunt pasibili de pedepse grele, având în vedere starea de război, iar inspectorii primăriei, 
militarii şi poliţiştii sunt  însărcinaţi să vegheze aplicarea ei. Toxicologul Slobodan Tosovic, 
de la Institutul pentru Sănătate Publică din Belgrad, a apărut din nou în faţa presei, 
pentru a atrage atenţia asupra consecinţelor bombardării rafinăriilor şi depozitelor           
de carburanţi din Iugoslavia. Numai din Pancevo, după lovirea rafinăriei şi a combinatului, 
a fost nevoie să fie evacuaţi aproape 60.000 de locuitori. De altfel, aproape zilnic,      
presa iugoslavă prelua ştiri despre efectele poluării asupra ţărilor vecine. 

Am citit un interviu al generalului Nebojsa Pavkovic, comandantul Corpului III al Armatei 
Iugoslave, care avertiza că un eventual atac terestru asupra Iugoslaviei ar costa vieţile 
multor soldaţi NATO. “După aproape 60 de zile de război, pierderile noastre sunt minime. 
Ştim că, în aer, forţele NATO ne sunt superioare. Dar la sol, când vom fi faţă în faţă, 
superioritatea lor se va topi. Ei nu au militari de calitatea soldaţilor noştri şi nici un moral 
atât  de ridicat. Dacă vor ajunge aici, trebuie să ştie că nu vor supravieţui şi că,               
în câteva zile sau câteva luni, vor muri de o moarte îngrozitoare. Vor cunoaşte iadul        
pe pământ.” De altfel, aceasta era şi opinia generală a oamenilor obişnuiţi. Ei spuneau    
că militarii NATO, care s-au “luptat” doar pe hărţi şi pe terenurile de antrenament,        
vor avea de înfruntat o armată care, în ultimii 10 ani, a avut  parte de războaie nemiloase 
şi cât se poate de reale. Cei mai hâtri spuneau că au un sfat  pentru duşmani:             
când vor începe invazia terestră, soldaţii NATO să fie neapărat dotaţi cu pungi mari        
de plastic, pentru a le fi mai uşor infirmierilor să le adune cadavrele de pe câmpurile      
de luptă şi să le trimită acasă. 

Fostul şef al Statului Major Interarme al SUA, generalul în rezervă Colin Powell, a criticat 
aspru, duminică, modul în care sunt duse operaţiunile NATO contra Iugoslaviei,     
afirmând că recurgerea exclusivă la raidurile aeriene nu poate da rezultate.                 
Într-un interviu acordat postului de televiziune NBC, Powell a opinat că, dacă doreşte     
să obţină victoria împotriva lui Slobodan Milosevic, NATO trebuie să se angajeze          
într-o ofensivă generalizată, chiar dacă aceasta va implica şi unele pierderi umane.       
"La momentul oportun, trupele terestre vor trebui să intre în acţiune, aşa cum                
s-a întâmplat  în războiul din Golf, fiind clar că orice război presupune şi pierderi. 
Aşteptând până când Milosevic va considera că nu mai poate continua lupta, vom avea 
probleme foarte mari, atât de ordin militar, cât şi material."

Până la invazia terestră, raidurile aeriene s-au reluat. La 13.19, la Belgrad se anunţa      
din nou alarma aeriană. Nici nu au încetat  bine sirenele, că o serie de trei bubuituri 
puternice zguduia clădirile din jur: trei bombe de mare putere loviseră zona aeroportului 
Batajnica. Atacul nu a durat mult şi alarma a fost ridicată la 13.40. Pentru a suna,         
încă o dată, la 15.12. Cinci explozii au fost auzite dinspre pădurea Lipovicka Suma,         
de la periferia capitalei, de unde se ridicau vălătuci de fum. Antiaeriana a deschis focul 
asupra avioanelor inamice şi, la 16.35, alarma a încetat. 



                          
Tractoare arzând la Korisa, după ce NATO a bombardat un convoi de refugiaţi

Au început să vină ştiri şi din alte părţi. Aviaţia NATO a bombardat şi alte localităţi,  
alarma fiind anunţată aproape în toată ţara. La 12.30, 12 case din satul Ence,                
de lângă Kosovopolje, au fost  avariate de explozii. Centrul de presă din Priştina preciza   
că satul e locuit doar de albanezi şi nici o unitate a Armatei sau Poliţiei nu se afla acolo.   
La 12.40, a venit  rândul oraşului Cacak. Proiectilele au lovit  fabrica de utilaje 
termoelectrice “Cer”, o uzină de reparaţii, cazarma “Ratko Mitrovic” şi linia ferată         
spre Kraljevo. După alte 10 minute, o explozie puternică a răsunat la marginea satului 
Vrba, de la 10 km est de Kraljevo. Ceva mai devreme, mai multe proiectile loviseră      
satul Donja Vampa şi podul de pe magistrala feroviară Pec-Kosovska Mitrovica.               
La 15.30, NATO a lovit  din nou, cu patru rachete, instalaţiile Jugopetrol de la Bor,              
pe Valea Timocului. Una dintre ele a surprins în faţa porţii un tractor cu remorcă,             
în care se aflau mai mulţi oameni din satul Krivelj. În urma exploziei, care a fost urmată 
de un incendiu foarte mare, un bărbat a fost  ucis şi alţi cinci - grav răniţi. După nume       
- Lepadatovic, Stuparevic - păreau a fi etnici români. 

Între 15.25 şi 15.35, locuitorii oraşului Smederevo, de lângă Belgrad, au avut parte        
de cel mai puternic atac aerian de până acum. Din primele informaţii, mai multe proiectile 
au lovit  depozitele Jugopetrol şi o puternică explozie s-a auzit din centrul oraşului.         
Un bărbat a fost uşor rănit, iar un băiat de 9 ani, care a fost  surprins de bombe         
lângă sala de sport din Sjenica, a fost internat în stare gravă la spital. La intrarea în oraşul 
Velika Plana, au fost bombardate calea ferată şi podul peste râul Jesenica.                     
La periferia Priştinei, în numai 20 de minute, cel puţin 11 proiectile au explodat               
în satul Planejev. O bombă de mare putere a explodat în satul Vlasnja, de lângă Prizren    
şi alte 5 au atins satul Reka, de lângă Kacanik. 

Ibrahim Rugova a afirmat  într-un interviu publicat de cotidianul german           
"Frankfurter Allgemeine Zeitung" că a fost  tratat ca prizonier la Belgrad şi a asigurat       
că nu a cerut  încetarea atacurilor NATO, decât pentru a lăsa o anumită libertate      
familiei sale. "Ceea ce am semnat  la Belgrad nu are nici o valoare," a spus el,       
susţinând chiar că nu a semnat nici un document cu preşedintele iugoslav.                   
"La Priştina, după începerea bombardamentelor NATO, nu am avut mijloace de informare 
şi am văzut multă propagandă, dar cerusem deja retragerea forţelor sârbe,             
precum şi o prezenţă internaţională şi a NATO şi după încetarea bombardamentelor."



Preşedintele muntenegrean Milo Djukanovic şi-a continuat turneul european, criticat       
cu vehemenţă de presa şi oficialii de la Belgrad, care i-au urmărit  fiecare acţiune.     
Astăzi, s-a întâlnit cu miniştrii de Externe din statele UE şi cu comisarul european      
pentru relaţiile cu Europa Centrală, Hans van den Broek. Djukanovic a solicitat         
Uniunii Europene să-l ajute pentru a face faţă presiunilor exercitate de Milosevic.  
Singurele sale argumente au fost  că Muntenegru, deşi face parte din Federaţia Iugoslavă, 
a refuzat să respecte cererile Belgradului cu privire la situaţia din Kosovo,                    
însă Milosevic încearcă să-şi impună voinţa cu ajutorul celor 45.000 de militari                
ai Corpului II al Armatei Iugoslave, care se află în Muntenegru. Deocamdată,      
Djukanovic nu a reuşit  să convingă UE de sinceritatea atitudinii sale, van der Broek 
spunându-i că dispune de 18 milioane de euro pentru a ajuta Muntenegru, dar trebuie    
să se asigure că banii nu vor ajunge în mâinile preşedintelui iugoslav. Occidentalii nu uitau 
că, înaintea izbucnirii războiului cu Croaţia, Republica Muntenegru, pe atunci condusă     
de Momir Bulatovic, convinsese Italia să o ajute, pentru a susţine inţiativele                   
de soluţionare politică a conflictului, însă nu s-a ţinut de cuvânt. Aşa că Milo Djukanovic 
nu a obţinut nici măcar aprobarea cererii de a deschide o reprezentanţă autonomă          
la Bruxelles, explicându-i-se că există probleme juridice, din cauza apartenenţei              
la Federaţia Iugoslavă. Desigur că sârbii şi-au bătut joc de insuccesul preşedintelui 
muntenegrean. 

Începând cu ora 19.20, după ce eu îmi terminasem transmisia pentru Ştirile ProTV,     
NATO a bombardat, sistematic, toate localităţile mai importante de pe autostrada        
care pleacă de la Nis şi coboară către capitala Macedoniei. Bombe de toate tipurile          
au căzut asupra localităţilor Nis, Leskovac, Velika Grabovnica, Grdelica, Vladicin Han, 
Donje Sinkovce, Vranje şi Presevo. Cel mai greu lovit  a fost  oraşul Vranje, unde bombele 
au atins fabrica de ţigări, tipografia, autogara şi clădiri civile de pe bulevardele principale. 
De asemenea, au fost lovite zona industrială din nord-vestul Nis-ului şi viaductul              
de la Trupale, de pe autostrada spre Belgrad. 

                         
                     Podul de la Ostruznica, distrus de bombele NATO

Două avioane Mig iugoslave au fost distruse de aviaţia NATO, a anunţat Pentagonul,    
citat  de AFP. Generalul de Armată aeriană Charles Wald, care a raportat distrugerea      
unui Mig-29 şi a unui Mig-21, nu a făcut alte precizări referitoare la circumstanţele           
în care aceste aparate au fost distruse. Confirmarea acestei informaţii ar duce la 12 
numărul de aparate Mig-29 iugoslave distruse de la începutul conflictului, lăsând      
armata iugoslavă cu doar două sau trei avioane de acest fel. 



La Belgrad, alarma a sunat la 21.55, însă prima parte a nopţii a fost liniştită,          
probabil şi din cauza cerului noros. La 3.10, când aproape adormisem, au început 
bubuiturile. Am ajuns pe acoperiş aproape deodată cu unul din muntenegrenii care locuiau 
în hotelul nostru. Era un tânăr bine făcut, student la Drept, care lucra ca bodyguard        
la un bar. Exploziile care au zguduit centrul oraşului îl treziseră şi pe el.                        
Ne-am speriat împreună de seria de bombe de mare putere care au continuat să cadă     
în jurul aeroportului Batajnica, în zona dintre Belgrad, Sremska Mitrovica şi Nova Pazova, 
unde sunt buncărele conducerii iugoslave şi depozitele subterane de muniţie.             
NATO nu a reuşit să identifice locaţiile exacte ale acestora, aşa că bombarda la nimereală. 
În timp ce urmăream antiaeriana care încerca să alunge avioanele inamice, 
muntenegreanul mi-a arătat, spre nord, exploziile proiectilelor care loveau muntele   
Fruska Gora, între Novi Sad şi Backa Palanka. La 3.30, atacul a încetat  şi am coborât      
să ne culcăm.

Înainte de a adormi, mi-am mai notat că Armata Iugoslavă a eliberat, în oraşul Tutin,    
106 persoane originare din Kosovo, care fuseseră arestate sâmbătă în Muntenegru.     
Erau refugiaţi care se îndreptau cu autobuzele spre graniţa albaneză şi, înainte de a-i lăsa 
să plece, militarii i-au dus într-o tabără, unde au verificat dacă nu cumva sunt                 
şi membri UCK printre ei. În ultima vreme, refugiaţii albanezi au început să aibă            
tot  mai multe probleme când încearcă să părăsească provincia Kosovo. Tot astăzi,           
un tren care transporta aproape 1.500 de refugiaţi a fost  întors din drum, la graniţa        
cu Macedonia. Trenul sosise în localitatea General Jankovic, venind din Kosovopolje         
şi Urosevac, însă pasagerii nu au fost lăsaţi de grăniceri să coboare. 

Am adormit, dar am fost  nevoit  să mai sar o dată din pat, la 4.30, când avioanele NATO  
s-au întors, tot  pentru a bombarda zona de lângă Batajnica. În Kosovo, vremea proastă 
tocmai oprise raidurile aeriene. Nu înainte ca piloţii să lanseze câteva rachete               
de-a lungul zonei de frontieră, unde e masat grosul forţelor sârbe din Kosovo,                 
în preajma localităţilor Srbica, Djakovica şi Pec. Sârbii au anunţat că au mai doborât          
un avion spion fără pilot aparţinând Armatei Germane, care a recunoscut pierderea 
aparatului. Îmi era de ajuns. Am reuşit  să mai fur o oră de somn, până la 5.47,          
când m-au trezit sirenele încetării alarmei şi m-am apucat  să-mi pregătesc transmisia      
de dimineaţă. 

Statele Unite vor trimite 18 de avioane de luptă A-10, care urmează să sosească în Italia 
pentru a întări dispozitivul forţelor aeriene ale NATO în cadrul acţiunii militare       
împotriva Iugoslaviei, a anunţat Pentagonul, citat de AFP. Destinate atacării tancurilor, 
avioanele provin din unităţile Gărzii Naţionale din Massachusetts, Michigan şi Idaho         
şi vor sosi în zilele următoare, a declarat Kenneth Bacon. În jur de 2.800 de rezervişti     
au fost chemaţi să asigure pregătirea de luptă a avioanelor. SUA asigură, în prezent,     
645 de avioane dintr-un total de 940 de aparate care participă la campania aeriană.
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Astăzi, încă de dimineaţă, am urmărit cu sufletul la gură, alături de sârbi, odiseea        
celor doi soldaţi capturaţi de UCK şi predaţi americanilor, care au fost  aduşi de la o bază 
militară din Germania şi eliberaţi. Boban Milenkovic şi Sefko Dajrovic au ajuns întâi           
la Budapesta, escortaţi de reprezentanţii Crucii Roşii Internaţionale. De aici, au fost aduşi 
cu maşinile până la graniţă şi predaţi, pe teritoriul ungar, Armatei Iugoslave.              
Deşi, aproape din oră în oră, veneau ştiri despre drumul lor spre Iugoslavia, nu aveam    
să mai aud nimic de ei după sosirea în ţară. Iar singurul comentariu oficial a fost  făcut   
de Nebojsa Vujovic, purtătorul de cuvânt  al Ministerului iugoslav de Externe, care              
a apreciat eforturile Crucii Roşii Internaţionale de a obţine eliberarea lor.

                         
                   Predarea celor doi prizonieri sârbi la frontiera cu Ungaria

Oricum, deja un incident mult  mai grav mi-a atras atenţia şi m-a obligat  să mă duc, 
ferindu-mă să dau cu ochii de poliţiştii sârbi, până la sediul central al Partidului Democrat 
(Demokratska Stranka, DS). De dimineaţă, un grup de tineri a atacat clădirea,               
au spart geamurile şi au aruncat cu vopsea roşie în ziduri, pe care, apoi, au scris         
“Este vina voastră !”. Reacţia mi s-a părut normală, după campania pe care RTS               
şi cotidianul “Politika” o duc împotriva liderului DS, Zoran Djindjic şi a lui Milo Djukanovic, 
acuzaţi că au pactizat cu duşmanii. Şi după interviul apărut  astăzi în cotidianul francez   
“Le Monde”. Deşi avertiza că o eventuală intervenţie terestră a NATO în Kosovo ar fi         
o catastrofă, din cauza pierderilor imense care le-ar provoca în ambele tabere                  
şi susţinea că încă mai exista şansa rezolvării politice a crizei, Djindjic spunea:    
“Campania loviturilor aeriene împotriva Iugoslaviei a fost o greşeală care nu a făcut   
decât să întărească poziţia lui Milosevic.” El a pretins că, împreună cu Djukanovic,            
a obţinut de la Occident promisiunea că va fi întocmit un “plan Marshall” de reconstrucţie 
a Iugoslaviei, dar a adăugat că, după încheierea războiului, speră că Milosevic nu va mai fi 
un partener de dialog pentru comunitatea internaţională, aşa cum s-a întâmplat          
după acordul de la Dayton.

De la sediul DS, m-am dus la sediul SPO, pentru că aflasem că, la conferinţa de presă, 
vine Vuk Draskovic. Într-adevăr, a venit şi - în stilul caracteristic - uitând că nimeni         
din cei aflaţi la putere nu-l mai bagă în seamă, a cerut, cu multă emfază, guvernului        
să analizeze principiile propunerii de pace înaintată de Grupul celor 7 ţări industrializate    
+ Rusia (G-8). El a spus că iniţiativa G-8 se bazează pe principiile enunţate de Grupul      
de contact, cu care Iugoslavia fusese de acord, înaintea negocierilor de la Rambouillet. 



“Sper că, în curând, pe baza acestor principii, să fie formulată o rezoluţie                         
a Naţiunilor Unite, care să fie discutată cu conducerea Federaţiei Iugoslave,”                   
a declarat Draskovic. Cineva i-a atras atenţia că vicepremierul federal Vojislav Seselj, 
liderul Partidului Radical din Serbia (SRS), criticase propunerile G-8, ceea ce ar putea fi    
un semnal că nici guvernul nu le va accepta. “Cred că războiul din Iugoslavia îşi trăieşte 
ultimele clipe. Forţele extremiste, reprezentate de Seselj, duc o politică de izolare            
a Iugoslaviei de restul lumii şi de transformare a Serbiei într-un adevărat gulag. Sper că 
nu vor avea succes.” Draskovic a deplâns vandalizarea sediului DS, însă erau lacrimi de 
crocodil. Nu s-a abţinut să nu mai câştige un punct în bătălia cu fostul său aliat,          
Zoran Djindjic, explicând că membrii DS ar fi trebuit să se distanţeze de afirmaţiile 
liderului lor. “Nimeni nu deţine licenţă de patriotism iar, în Iugoslavia, puterea poate fi 
schimbată doar prin voinţa poporului şi nu prin decrete impuse din străinătate.”

Dincolo de vechea sa duşmănie faţă de Djindjic, Draskovic se pare că aflase ce se discuta 
în cercurile Puterii de la Belgrad. Pentru că, puţin mai târziu, Nebojsa Vujovic,      
purtătorul de cuvânt al MAE iugoslav, a declarat  că guvernul ţării sale este deschis 
dialogului pe tema principiilor adoptate de G-8 privind reglementarea conflictului. 
"Declaraţia G-8 reprezintă un element al procesului de pace şi suntem deschişi             
faţă de acesta, în ciuda unor rezerve. Avem, însă, nevoie de explicaţii suplimentare legate 
de concretizarea acestor principii." Vujovic a adăugat că, mâine, când este aşteptat           
la Belgrad Viktor Cernomîrdin, autorităţile iugoslave vor putea examina mai concret 
iniţiativa G-8. 

După Vujovic, a ieşit  la rampă preşedintele Serbiei, Milan Milutinovic, care a estimat că 
propunerile G-8 referitoare la Kosovo sunt  acceptabile pentru Iugoslavia. Pentru                
a transmite acest mesaj, el a apelat  la o convorbire telefonică cu Lamberto Dini,        
ministrul italian de Externe. Ca de obicei, Slobodan Milosevic a rămas în umbră,      
preferând să-şi exprime poziţia indirect, prin vocile oamenilor săi. Era proverbială 
prudenţa cu care Milosevic abordează problemele delicate, având grijă să cadă, 
totdeauna, în picioare. 

"Semnalele Belgradului sunt interesante. Ei doresc, probabil, să evite pierderile,"              
a subliniat un oficial de la Departamentul de Stat al SUA, citat de AFP. "O soluţie 
diplomatică poate interveni rapid. Ea este acum în mâinile preşedintelui Milosevic.”           
El a mai declarat că nu crede, totuşi, că acesta este gata să accepte toate condiţiile NATO. 
Mai mulţi reprezentanţi ai Departamentului de Stat  au afirmat că, fie şi dacă preşedintele 
iugoslav va accepta liniile directoare propuse de G-8, bombardamentele NATO               
tot vor continua, atât timp cât Belgradul nu acceptă condiţiile impuse de NATO.

Până la promisa venire a păcii, la 15.48, sirenele anunţau alarmă aeriană în Belgrad.       
Şi nu numai: alarma sunase şi la Cacak, Pancevo, Novi Sad, Kragujevac şi Bor.           
Deja, la Valjevo, raidurile aeriene asupra fabricii “Krusik” au ucis o bătrână de 70 de ani    
şi l-au rănit grav pe fiul acesteia. Nu mai apucaseră să ajungă la un adăpost antiaerian      
şi au fost  atinşi de schije. Alte 11 persoane au fost rănite în satul Donje Grabovnica,     
aflat în apropierea fabricii. În zonă a fost  întrerupt curentul electric, iar bombele căzute     
au avariat o serie de clădiri civile, printre care şi spitalul din Valjevo. Bombardamente grele 
au fost concentrate în Kosovo, asupra localităţilor Prizren, Suva Reka şi Sremska Mitrovica. 



                              
                  Bombardamente asupra fabricii “Krusik” din Valjevo

Între 15.55 şi 16.05, şase explozii de mică putere au fost semnalate în preajma satelor    
de pe muntele Fruska Gora. La 16.00, trei proiectile au nimerit în plin cazarma           
“Mika Mitrovic” din oraşul Sabac, de la 60 de km de Belgrad. Cazarma, din dreptul căreia 
se ridicau nori groşi de fum, se afla la nici 100 de metri de cartierul Trkaliste, unde au fost 
avariate mai multe clădiri. Alte două explozii au fost  auzite pe muntele Cer, de lângă 
Sabac. La 16.20, am simţit  vibraţiile mai multor explozii. Comandamentul Apărării civile     
a anunţat că bombele au vizat aeroportul Surcin, fără, însă, a-l atinge. Minţeau, pentru că 
am aflat că explodaseră, de fapt, în apropiere de Obrenovac. La 17.16, ne-am destins 
total. Alarma aeriană a încetat. 

Tocmai aflasem că, în week-end-ul care a trecut, în centrul comercial din Pozarevac,  
oraşul natal al lui Slobodan Milosevic, a avut  loc o explozie. Buticul “Kobra”, situat      
lângă sediul filialei locale a JUL (partidul soţiei lui Milosevic), a fost distrus de o deflagraţie 
provocată - se pare - de o grenadă de mână. Autorităţile au ţinut secretă explozia,   
pentru că nu au reuşit să-l depisteze pe cel care a aruncat grenada, însă, până la urma,  
s-a aflat. 

"Noi aşteptăm ca NATO să îşi trimită elicopterele Apache în Kosovo,” a declarat   
purtătorul de cuvânt  al UCK, Jakup Krasniqi, cotidianului german “Sueddeutsche Zeitung”. 
“Dacă Alianţa nu trimite ea însăşi trupe la sol, atunci va trebui să ridice embargoul 
vânzărilor de arme pentru UCK. Noi suntem o armată şi putem să luptăm cu trupele sârbe 
la sol. Avem mai mulţi luptători decât arme, în jur de 60.000 de oameni.                
Suntem astăzi mult mai puternici decât  înainte.” Secretarul general al NATO              
Javier Solana a amintit, însă, într-un interviu acordat aceluiaşi ziar, că exclude,         
pentru moment, o intervenţie terestră în Iugoslavia. "Toate opţiunile sunt în discuţie.    
Dar, pentru moment, nu a fost luată nici o decizie în ceea ce priveşte o intervenţie 
terestră. NATO pleacă de la principiul că obiectivele fixate vor fi atinse prin intermediul 
atacurilor aeriene.”

Bombele lansate de piloţii NATO în apele Marii Adriatice continuă să facă valuri.        
Seara, când am coborât în barul hotelului, Boban mi-a dat să citesc cotidianul “Politika”, 
unde scria că avioanele NATO au lansat în mare sute de bombe neutilizate în misiuni.     
Un pescar sârb, pe nume Ilja Rafajlovic, pescuise ieri, în largul portului muntenegrean 
Becic, două astfel de bombe. Erau protejate de un ambalaj metalic special                      
şi nu au explodat, fiind predate geniştilor Armatei iugoslave. Deja Guvernul croat a cerut 
explicaţii oficiale Alianţei Nord-Atlantice în legătură cu abandonarea proiectilelor neutilizate 
în mare. NATO a răspuns că este o procedură obişnuită, bombele fiind dezactivate    
înainte de a fi aruncate în mare şi, oricum, sunt lansate în apele internaţionale.



În timp ce croaţii aveau probleme cu bombele abandonate în mare, în judeţul          
Caraş-Severin cădeau ploi acide, din cauza poluării provocate de bombardarea  
terminalului petrolier Prahovo. Aciditatea precipitaţiilor era mult crescută. Mile m-a sunat 
să-mi spuna că, pe lângă Reşiţa şi de-a lungul Dunării, frunzele copacilor păreau arse.

Încă 100 de refugiaţi albanezi din Kosovo, dintre cei arestaţi la sfârşitul săptămânii         
în Muntenegru, au fost  eliberaţi astăzi. Militarii îi îmbarcaseră în două autobuze,              
cu care i-au dus într-o tabără din Rozaje, în estul ţării, pentru a le verifica identitatea. 
Sârbii căutau printre ei membrii UCK şi, în virtutea stării de război, nici un bărbat        
între 18 şi 65 de ani nu avea voie să părăsească Iugoslavia fără permisiunea    
autorităţilor militare. Pentru că Republica Muntenegru refuza să aplice această dispoziţie, 
mulţi albanezi încercau să ajungă în această ţară, de unde să plece în Albania. 

"În cele două cazuri pe care le-am examinat, autorităţile sârbe au încercat să ascundă 
existenţa unor gropi comune,” a declarat Jamie Shea, citat de AFP. “Pe 14 mai,         
forţele sârbe au exhumat 5 cadavre ale unor albanezi din Kosovo, dintr-o groapă comună 
aflată în apropiere de Glogovac. Rămăşitele pământeşti ale unor civili de origine albaneză 
din Kosovo, ucişi pe 18 aprilie în apropiere de Lipljan, aflate într-o altă groapă comună,  
au fost, de asemenea, deshumate. Locuitorii localităţii au fost  obligaţi să îngroape din nou 
corpurile în morminte separate. La sfârşitul lui 1995, pe măsură ce încheierea acordului  
de la Dayton se apropia, în Bosnia au avut loc mai multe operaţiuni de acest fel.”

M-a sunat din nou Corina Hădărean, care mi-a spus că reportajul nostru de ieri dimineaţă 
a avut succes şi mi-a sugerat  să mai pregătesc unul, despre un week-end sub bombe, 
pentru că avea destule imagini cu care sa-l ilustreze. Mi-a trimis, ca idee, prin fax,          
un articolaş apărut azi, în “Evenimentul zilei”, în care o ziaristă scria că “traseistele”       
din Iugoslavia percep spor de pericol la tarifele pentru sex. Tipa scria că prostituatele      
ar percepe 50 DM/oră, din cauza primejdiei la care se expun. Cică “fetiţele”                   
şi-ar desfăşura activitatea la marginea şoselelor, iar când se aude alarma aeriană,            
o şterg spre hoteluri, unde se oferă amatorilor de sex sub bombe. 

Articolul era pură invenţie. Fata fusese până la Pancevo, împreună cu o delegaţie oficială 
din Timişoara. Pentru că nu a ştiut ce să scrie mai spectaculos, a inventat această istorie. 
În realitate, nu stătea nici dracu’ pe marginea şoselelor iugoslave, nici dacă nu era alarmă, 
pentru că apăreau patrulele Poliţiei care te expediau de acolo. Asta dacă nu te arestau, 
sub acuzaţia de spionaj. Ca să nu mai vorbim că automobilele care circulau pe şosele  
erau atât  de rare, încât prostituatele ar fi aşteptat în zadar să apară vreun client.           
Pe de altă parte, biata ziaristă nu avea de unde să ştie că puţină lume mai intra              
în adăposturile antiaeriene, aşa că nimeni n-ar fi dat un ban în plus, ca spor de pericol.  
Şi, nu în ultimul rând, interesându-mă de tarifele “fetiţelor”, am aflat că au rămas la fel   
de stabile ca preţurile produselor alimentare, îngheţate de guvernul iugoslav.              
Dacă ar fi avut spirit de observaţie, ar fi putut  să scrie un reportaj superb despre românii 
care aduceau benzină în piaţa improvizată între vamă şi oraşul Vîrşeţ, unde şirul           
de maşini care aşteptau să intre în ţarcul în care aveau voie să-şi comercializeze marfa 
atingea lungimea de 3 kilometri. 



                   
                       Ibrahim Rugova, la întâlnirea cu Javier Solana

Ibrahim Rugova a declarat, cu ocazia unei întrevederi cu secretarul general al NATO   
Javier Solana, că trebuie să se continue distrugerea obiectivelor militare din Kosovo, 
evocând eventualitatea ca NATO să adauge o ofensivă terestră campaniei sale aeriene, 
informează AFP. „NATO va decide în legătură cu o altă opţiune, dacă Belgradul nu acceptă 
condiţiile comunităţii internaţionale. Înţelegem tot ceea ce va trebui făcut." Tot mai iritaţi 
de ofensiva diplomatică a lui Rugova, liderii UCK au reacţionat dur, prin vocea lui Jakup 
Krasniqi. El a declarat că "anumite cercuri din Occident încearcă să învie un mort  politic    
în persoana lui Ibrahim Rugova”.

La 22.32, au sunat sirenele alarmei. Câteva minute mai târziu, frumoasa studentă blondă 
care locuia cu noi în hotel a venit speriată şi ne-a spus că are impresia că Belgradul         
a fost din nou bombardat. Ciudat, pentru că nu auzisem nimic. Ea, însă, ieşise                
să se plimbe puţin prin parcul de lângă hotelul nostru şi, auzind sirenele, s-a grăbit        
să se întoarcă. Când ieşea din parc, a auzit  şuierăturile a două rachete Tomahawk,  
urmate de două bufnituri seci. Deşi nu prea ne venea să-i dăm crezare, am urcat       
până pe acoperiş şi, într-adevăr, dinspre râul Sava se vedea fumul unui incendiu.      
Atacul a fost confirmat de Comandamentul Apărării civile, care a precizat că rachetele    
au lovit un depozit de carburanţi al Jugopetrol din cartierul Cukarica. Ne-am dus          
până acolo, dar am fost dezamăgiţi. Depozitul era, de fapt, o baracă de tablă             
plină cu butoaie goale şi două cisterne îngropate în pământ. Până am ajuns noi,    
pompierii aproape că au stins incendiul. Noi nu auzisem bubuiturile pentru că depozitul  
era pe malul Savei şi sunetul fusese atenuat de colina Kalemegdan. 

În comuna Suva Reka din Kosovo, o bombă de mare putere explodase la 21.10.   
Detonaţia a fost atât de mare, încât s-a auzit şi la Priştina, deşi până acolo erau 63 de km! 
Mai târziu, însă, vremea s-a stricat şi norii înşiraţi pe cerul Iugoslaviei au anulat 
majoritatea misiunilor aeriene ale NATO. Doar 58 de avioane din cele 425 care decolaseră 
în această noapte au reuşit  să bombardeze Iugoslavia, fiind atinse un depozit  de muniţie 
de la Valjevo şi releele radio de la Prepolac şi Lojinca. Într-un comunicat al NATO            
s-a precizat că ar fi distrus la sol 6 avioane Galeb, aflate pe un aeroport de lângă Prizren. 
Desigur că sârbii nu au pomenit nimic despre asta şi nici n-am reuşit  să aflăm             
dacă era adevărat. Oricum, văzând că e linişte, m-am dus la culcare şi m-au trezit  
sirenele de suspendare a alarmei aeriene, la 5.48. După transmisia pentru emisiunea       
de dimineaţă, m-am culcat la loc, presimţind că va urma o zi agitată.



Germania a suspendat zborurile deasupra Iugoslaviei ale avioanelor spion fără pilot,   
după pierderea celui de-al patrulea aparat de acest fel, a anunţat  Ministerul german        
al Apărării, citat  de AFP. Conform unui purtător de cuvânt al ministerului,              
misiunile avioanelor fără pilot  nu vor fi reluate decât după ce va fi aflată cauza pierderii 
celui de-al patrulea aparat. 
 

19 mai 1999

În această dimineaţă, în timp ce îmi beam cafeaua în barul hotelului, i-am văzut  cam 
agitaţi pe cei câţiva sârbi care erau de-ai casei. N-am reuşit să aflu prea multe de la ei, 
însă, cu voce scăzută, mi-au sugerat să mă interesez ce se întâmplă la Krusevac.       
După tonul lor părea ceva serios, aşa că m-am dus repede la Media Center şi m-am pus            
pe telefoane şi Internet. Ieri şi alaltăieri, în oraş au avut loc demonstraţii neautorizate,    
în care s-a cerut întoarcerea acasă a militarilor desfăşuraţi în Kosovo. Participanţii au spus 
că sunt părinţii celor care luptă pe front şi au cerut Armatei Iugoslave să asigure 
întoarcerea acasă a copiilor lor. Reacţia oficială, care a confirmat, astfel, manifestaţiile,   
nu a întârziat. Comandamentul Garnizoanei din Krusevac a dat  publicităţii un comunicat   
în care îi acuza pe organizatorii demonstraţiilor de colaboraţionism cu duşmanii ţării.      
Se spunea că aceştia au deturnat sentimentele fireşti ale părinţilor ostaşilor care luptă    
în Kosovo, punând în pericol apărarea ţării şi subminând unitatea armatei. Acuzaţiile    
erau grave, în contextul stării de război, care permitea măsuri dure împotriva 
demonstranţilor. “O retragere mai rapidă a trupelor noastre din Kosovo nu este posibilă, 
fără a pune în pericol vieţile militarilor, din cauza bombardamentelor NATO,” se spunea    
în comunicat. “Trebuie să menţinem, cu orice preţ, unitatea Armatei.” Demonstraţiile       
au fost caracterizate drept  violente, însă autorităţile au avut  prudenţa ca, deocamdată,     
să nu comunice nici o măsură împotriva organizatorilor. 

"Deşi nu au înregistrat  pierderi umane semnificative, am fost anunţaţi de serviciile noastre 
de informaţii că trupelor sârbe le este din ce în ce mai greu să acţioneze," a declarat 
adjunctul comandantului celulei operaţionale din cadrul Ministerului britanic al Apărării, 
generalul de aviaţie John Day. "Forţele preşedintelui iugoslav sunt din ce în ce mai slăbite 
în Serbia şi, mai ales, în Kosovo.” Aproximativ o treime din tancurile şi artileria grea, 
precum şi 69 % dintre avioanele armatei iugoslave din Kosovo au fost distruse                
în urma bombardamentelor NATO, a afirmat purtătorul militar de cuvânt  al NATO      
Walter Jertz. "Informaţiile furnizate de presă arată că Poliţia din Krusevac a recurs          
în ultimele zile la măsuri coercitive pentru a controla manifestaţiile femeilor şi copiilor 
împotriva unei noi mobilizări şi a deplasărilor familiilor lor din provincia Kosovo,”               
a precizat Jamie Shea. “În jur de 500 de soldaţi ai Armatei iugoslave din Kosovo             
au aflat de aceste manifestaţii şi au dezertat, pentru a li se alătura sau pentru a-şi susţine 
propriile familii."



Contextul, într-adevăr, nu era cel mai fericit pentru represalii. Serbia începea să fie 
afectată de criza unor alimente de bază, cum ar fi zahărul şi uleiul. De câteva zile, 
încurajate şi de zvonuri, am văzut cozi tot mai mari în jurul magazinelor alimentare,    
unde oamenii aşteptau ulei sau zahăr. În oraşul Zajecar din estul ţării, începând de ieri, 
uleiul şi zahărul au fost raţionalizate şi pot fi cumpărate doar pe cartele. Raţia lunară       
a fost stabilită la o jumătate de litru de ulei, respectiv o jumătate de kilogram de zahăr   
pe lună. De asemenea, locuitorii nu au dreptul să cumpere mai mult de cinci pâini               
de persoană. La aceasta se adaugă întreruperile de energie electrică, programate,    
vreme de mai multe ore zilnic, în majoritatea localităţilor. 

Criza din Iugoslavia continua să fie o sursă de câştig pentru românii care îşi umpleau 
maşinile cu de toate, treceau graniţa şi câştigau un ban. Aceste afaceri nu erau lipsite    
de riscuri. Autorităţile din Pozarevac au anunţat că cetăţeanul român Ion Pavel a fost 
condamnat la 2 luni de închisoare de Judecătoria din Veliko Gradiste, pentru contrabandă 
cu carburanţi. El fusese prins de grănicerii sârbi, după ce trecuse clandestin Dunărea,     
cu o barcă cu motor în care avea 1.000 de litri de benzină. Atât benzina, cât şi barca,       
au fost  confiscate, iar lui Pavel i-a fost aplicată şi o interdicţie de a mai intra în Iugoslavia, 
pe o perioadă de doi ani.

                    
                Vandalizarea sediului din Belgrad al Partidului Democrat

Pe la ora 11.00, Viktor Dimic, prietenul meu de la Media Center, mi-a spus că s-a adunat 
din nou lumea în faţa sediului Partidului Democrat (DS). Am alergat pe bulevardul       
Proleterski brigada, însă, până am ajuns, sediul era deja înconjurat de forţe ale Poliţiei     
şi demonstranţii - împrăştiaţi. I-am întrebat  pe colegii care au ajuns mai devreme           
şi mi-au spus că 2-300 de oameni se adunaseră în faţa clădirii, strigând “Trădătorii !”, 
“Fasciştii !” şi “Nu dam Kosovo !”. Zidurile erau mânjite cu vopsea roşie şi gălbenuşuri     
de ou, iar câteva geamuri fuseseră sparte de pietre. Tot cu vopsea roşie au scris     
“Coloana a cincea” şi “Acesta este şi sângele vostru”, iar pe o pancartă aruncată pe trotuar 
am putut citi “Făţarnicilor, sunteţi la fel ca ei !”

Când demonstraţia s-a potolit, din sediu a ieşit  Slobodan Vuksanovic, vicepreşedintele 
partidului, care ne-a spus că au organizat echipe de permanenţă să apere clădirea,      
însă, în aceste condiţii, nu mai pot desfăşura şedinţele partidului. “Vedeţi ? Acesta este 
rezultatul emisiunilor de la RTS,” a spus el, acuzând membrii partidului Stânga Iugoslava 
(JUL), al soţiei lui Milosevic, că au organizat totul. 



“Majoritatea demonstranţilor au fost  aduşi aici cu autobuzul,” acuza Vuksanovic.         
"Erau aceleaşi persoane care au devastat, în primele zile de război, sediile ambasadelor    
şi centrelor culturale ale ţărilor din NATO, aceiaşi care au organizat contra-demonstraţia 
de acum 2 ani, din centrul Belgradului, împotriva susţinătorilor Opoziţiei. Cu o jumătate  
de oră înainte ca manifestanţii să ajungă în faţa sediului DS, în apropiere au oprit          
mai multe automobile de ultimul tip, marca BMW şi Mercedes, din care au coborât      
băieţi solizi, tunşi scurt, îmbrăcaţi în haine negre de piele, care au dat tonul.”

Îl priveam pe Slobodan Vuksanovic şi îmi era milă de el. Era palid şi vocea îi tremura. 
Ştiam bine ce riscă, în tensiunea ce se acumulase la Belgrad după atâtea zile                 
de bombardamente. Era suficientă o scânteie şi nu mai rămânea piatră pe piatră           
din clădirea partidului. Deocamdată, cei care manevrau din umbră aceste demonstraţii       
se jucau, însă dădeau de înţeles că pot, oricând, să facă în aşa fel încât Poliţia să ajungă, 
“din nefericire”, puţin prea târziu. În acest timp, în liniştitele capitale occidentale,       
Zoran Djindjic, preşedintele DS, dădea interviuri fulminante şi îi trimitea lui Vuksanovic, 
prin fax, comunicate pe care acesta ni le citea la conferinţele de presă. 

Azi, Djindjic declarase săptămânalului “Reporter” care apare în Bosnia, că, dacă în Kosovo 
au fost comise crime de război, Milosevic trebuie chemat  în faţa Tribunalului de la Haga. 
“Trebuie să se retragă din proprie iniţiativă sau să îl facem să se retragă şi să punem 
problema responsabilităţii sale, când războiul va lua sfârşit. Fiecare zi de război ne face   
să ne întoarcem mai mulţi ani pe calea dezvoltării." Djindjic nu crede că preşedintele 
iugoslav este pregătit să facă un compromis în ceea ce priveşte cele trei probleme-cheie: 
retragerea forţelor sale din Kosovo, desfăşurarea unei forţe internaţionale                      
şi întoarcerea refugiaţilor. El a recunoscut  că Belgradul dă semne că vrea să negocieze     
şi că atitudinea sa "nu mai este la fel de fermă astăzi, cum era la început". Îi era uşor      
să vorbească, fiind la adăpost, însă cred că atitudinea sa din aceste zile, când sârbii        
nu aveau nici un chef să dezlege încurcatele iţe ale politicii, era total greşită. Îmi amintea 
de un alt personaj implicat în conflictul din Kosovo, a cărui imagine de pierzător începea    
să se contureze tot mai clar: Ibrahim Rugova. 

Ibrahim Rugova s-a pronunţat pentru dezarmarea UCK, în cazul retragerii forţelor sârbe 
din provincie, relatează "Die Woche". Apostol al non-violenţei, Rugova a pledat      
împotriva vânzării de arme către UCK. "Dacă se pune la punct o forţă internaţională 
pentru Kosovo, atunci nu avem nevoie de trupe de etnici albanezi înarmaţi."            
Liderul albanez s-a arătat pregătit, de voie, de nevoie, să înceapă negocieri                   
cu Milosevic: "Va fi greu, dar nu există altă soluţie. Trebuie să negociem cu liderii sârbilor." 
El a deplâns lupta pentru putere dintre Liga Democratică din Kosovo, pe care o conduce,   
şi UCK, mult mai radicală în acţiuni, afirmând că "dacă această luptă va continua,  
lucrurile ar putea deveni tragice". 

M-am întors la Media Center. În alte părţi ale Iugoslaviei, continuau să cadă bombe.    
Încă de la 9.20, avioanele NATO au survolat, timp de aproape o oră, zona localităţii 
Bujanovac, asupra căreia au lansat cel puţin 16 proiectile. În aceeaşi perioadă,              
au fost auzite explozii la Vranje şi Prizren. Şapte rachete au lovit  satul Zagradska Hoca, 
distrugând din temelie mai multe case. Alte cinci bombe au explodat lângă o piaţă          
de la marginea Prizrenului, însă nu s-a comunicat dacă au existat victime. 



În schimb, la 10.15, când a fost bombardat centrul oraşului Gnjilane, patru persoane             
au fost ucise şi alte 11 grav rănite. Victimele se aflau în restaurantul “Mladost”,               
în faţa căruia a explodat o bombă. Într-o clipă, vitrinele s-au spart în mii de cioburi         
şi nimeni nu s-a putut feri din calea lor şi a ploii de schije. Importante distrugeri au suferit 
sediul primăriei şi clădirile din apropiere, iar în parcarea intreprinderii “Binacka Morava”  
au fost distruse toate camioanele şi utilajele. Centrul de presă din Priştina a subliniat      
că în zonă nu se aflau nici un fel de obiective ale Armatei sau Poliţiei. 

                                 
            Restaurantul “Mladost” din Gnjilane, distrus de bombele NATO

Cu puţin înainte de ora 13.00, trei proiectile au căzut în oraşul Pec, unul dintre ele 
distrugând hotelul “Park”. Alte două rachete au lovit  satul Belacevac şi, ceva mai târziu,    
patru explozii au fost semnalate în satul Pomazetin. La aceeaşi oră, în satul Lubista              
de lângă Prizren, câteva case erau transformate în ruine. La 13.15, trei proiectile au lovit 
clădirea închisorii Istok, de lângă Priştina. Primele informaţii pe care le-am primit   
vorbeau de un număr neprecizat de morţi şi răniţi printre deţinuţii închişi acolo.         
Între 13.11 şi 14.58, asupra localităţii Raska din centrul Serbiei, a fost lansat cel mai dur 
atac de la începutul războiului. Cel puţin 25 de proiectile au explodat între satele    
Nikoljac şi Supnje de la periferie, iar schije şi bucăţi de beton de la casele distruse         
au ajuns până în centru. Nici aici nu se ştia, deocamdată, dacă sunt morţi sau răniţi. 

Deşi majoritatea acestor localităţi, în special cele din Kosovo, nu avea adăposturi 
antiaeriene, numărul victimelor bombardamentelor ar putea să pară destul de mic.         
În realitate, însă, cele mai multe erau părăsite de locuitori, în mare parte etnici albanezi 
care s-au refugiat peste graniţă. NATO le bombarda pentru că sateliţii spion observaseră 
trupele Armatei Iugoslave dispuse în jurul caselor. Fără prea mare succes, însă,     
deoarece mobilitatea militarilor sârbi era deosebită, ajutată şi de faptul că rachetele      
sol-aer sau tunurile antiaeriene erau montate pe şasiuri de camion sau pe transportoare 
blindate, fiind deplasate permanent  şi bine camuflate prin păduri. Niciodată nu rămâneau 
prea multe ore în acelaşi loc. 

La 16.20, o explozie puternică a fost  auzită din dreptul satului Secerane, din estul oraşului 
Sabac, pe şoseaua spre Drenovac. Atacul i-a luat prin surprindere pe locuitori,           
pentru că alarma nu a sunat decât după detonaţie. Nici la Belgrad nu au sunat sirenele, 
deşi, la 16.35, o bubuitură a zguduit geamurile clădirilor din centru. Apărarea civilă          
a anunţat că a fost un avion care a depăşit bariera sonică la joasă altitudine şi înclin      
să cred că aşa a fost, pentru că nu am simţit vibraţia exploziei propagată prin sol.        
Din aceleaşi motive, o bubuitură similară a fost auzită, 20 de minute mai devreme           
şi la Cacak. 



"În anumite condiţii, NATO este în mod clar deschisă ideii de încetare a focului,” a declarat 
Javier Solana, citat de cotidianul “Sueddeutsche Zeitung”. “Preşedintele iugoslav    
Slobodan Milosevic trebuie să dea un semnal clar că trupele sârbe se vor retrage total    
din Kosovo." Întrebat ce înţelege prin "semnal clar", secretarul general al NATO a precizat 
că Milosevic trebuie să înceapă să-şi retragă trupele, iar acest lucru să fie verificabil.       
“El se poate adresa NATO oricând, spunând că doreşte începerea negocierilor de pace."

Bubuitura din această după-amiază ne-a distrat foarte tare, pentru că, la ora 15.00, 
tocmai sosise la Belgrad Viktor Cernomîrdin, însărcinatul special al preşedintelui Boris Elţîn 
în problema iugoslavă. Şi, ca de obicei în astfel de situaţii, piloţii NATO i-au salutat  sosirea 
prin spargerea pragului sonic în apropiere. Cernomîrdin a fost aşteptat la aeroportul Surcin 
de premierul sârb Mirko Marjanovic şi de ministrul iugoslav de Externe Zivadin Jovanovic. 
Ieri, emisarul rus discutase cu preşedintele finlandez Martti Ahtisaari şi cu secretarul      
de stat ajunct american Strobe Talbot, despre soluţionarea crizei din Balcani. La sosire,     
a declarat  că, în acest  moment, cea mai importantă este găsirea unei variante               
de compromis pentru oprirea bombardamentelor. Deşi era aşteptat de Slobodan Milosevic, 
nu m-a impresionat prea tare sosirea lui Cernomîrdin, mai ales că aflasem că,              
deşi era ditamai emisarul special al lui Elţîn, nu a avut curajul să-şi lase avionul              
cu care a sosit  la Belgrad şi l-a trimis la Budapesta, urmând să-l cheme spre seară,    
pentru a se întoarce acasă. 

                            
                 Întâlnirea dintre Viktor Cernomîrdin şi Slobodan Milosevic

A fost imposibil să aflu ceva despre discuţiile dintre Cernomîrdin şi Milosevic până când    
a venit  timpul corespondenţei pentru Ştirile de la 19.30. Ziariştii străini se zbăteau           
ca peştii pe uscat, doar-doar vreun oficial sârb va scăpa vreo vorbă despre convorbiri.   
Eu, oricum, nu mai aveam acreditare de război, aşa că m-am mulţumit să-mi notez 
anunţul făcut de agenţia Tanjug, potrivit căruia, la 16.45, antiaeriana iugoslavă                
a mai doborât un avion-spion fără pilot  al NATO, care s-a prăbuşit în regiunea oraşului 
Urosevac. Le-am transmis celor de acasă sentimentul pe care îl aveam că Milosevic 
pregăteşte încheierea unui acord de pace, deoarece astăzi, ca la un semnal,       
majoritatea liderilor politici, inclusiv cei din Opoziţie, a început  să caracterizeze           
drept acceptabile principiile enunţate de G-8 pentru rezolvarea crizei. 



Corpul II al Armatei Iugoslave staţionat în Muntenegru a atras atenţia că “teroriştii         
din aşa-zisa UCK îşi întăresc activitatea în vederea folosirii teritoriului muntenegrean 
pentru operaţiuni inamice". Se anunţa că militarii sârbi au anihilat, la Plav, o filieră         
de infiltrare a albanezilor din Kosovo, arestând, cu această ocazie, 19 membri UCK.         
În satul Cukuric, din regiunea Tuzi, au fost confiscate 5 kg de droguri, “a căror vânzare   
era destinată finanţării acţiunilor UCK”, iar în trecătoarea Cakor, dintre Kosovo                 
şi Muntenegru, a fost  descoperit un depozit al separatiştilor albanezi, în care se aflau       
3 mortiere, 4 lansatoare de rachete, puşti automate, mitraliere grele şi muniţie.      
Făcând aluzie la Poliţia din Muntenegru, loială preşedintelui Milo Djukanovic,     
comunicatul Corpului II al Armatei Iugoslave sugera că ar avea nevoie ca aceasta                
să i se alăture în operaţiunile împotriva atacurilor teroriste ale UCK. 

În frunte cu Sergio Vieira de Mello, însărcinat cu probleme umanitare în cadrul ONU,         
o misiune de evaluare a efectelor bombardamentelor asupra populaţiei a vizitat, condusă, 
desigur, de oficialii sârbi, oraşele Nis, Cuprija, Aleksinac, Cacak şi Kragujevac.            
Aveau ce vedea ! S-au întors foarte marcaţi şi au declarat: "Copiii nu mai merg la şcoală   
şi asta ne îngrijorează foarte mult. Multe oraşe au rămas fără nici o posibilitate               
de a asigura încălzirea locuinţelor şi aceasta ne îngrijorează, pentru că va provoca       
mari probleme iarna viitoare. În plus, aprovizionarea cu apă şi comunicaţiile sunt  şi ele 
grav perturbate." Deocamdată, au fost doar nişte evaluări preliminare, misiunea ONU 
urmând să plece şi în Kosovo, unde va evalua separat nevoile umanitare şi problemele 
legate de viitoarea reconstrucţie a provinciei, răvăşită de bombardamente. 

"În acest stadiu, rolul lui Carl Bildt şi al meu este de a intra în contact cu toate părţile 
implicate, cu toate guvernele, pentru a obţine cât mai multe informaţii în vederea unui rol 
viitor al ONU," a declarat Eduard Kukan, unul din cei doi emisari ai ONU pentru Balcani, 
citat  de AFP. "Nu aş dori să fac concurenţă misiunii lui Ahtisaari şi Cernomîrdin.         
Unele dintre statele membre cred că noi trebuie să jucăm un rol activ numai după 
adoptarea unei rezoluţii a Consiliului de Securitate, în vreme ce altele preferă un rol        
mai activ al ONU şi al nostru încă de pe acum.”  

Până să se încheie discuţiile dintre Cernomîrdin şi Milosevic, au sunat sirenele ce anunţau 
începerea alarmei aeriene. Era 21.35. Nu-mi venea să cred ! NATO ataca Belgradul,          
iar emisarul preşedintelui Elţîn încă nu plecase ! Dar atacurile au mai întârziat puţin, 
Cernomîrdin şi-a chemat avionul şi a decolat spre Moscova. Agenţia Tanjug a difuzat      
un comunicat oficial, preluat, imediat, de toate posturile de radio şi televiziune,           
care nu prea aducea nimic nou. Cei doi au ajuns la concluzia că “soluţia crizei din Kosovo 
nu poate fi decât politică şi în cadrul ONU, cu participarea activă şi directă a Belgradului  
la elaborarea diferitelor opţiuni, având ca punct  de pornire principiile G-8". Emisarul rus      
a adăugat că ţara sa cere, în primul rând, încetarea bombardamentelor, pentru a permite 
negocieri între Iugoslavia şi ONU, care să rezolve criza. Cernomîrdin a afirmat                
că se va întoarce la Belgrad luni, după ce va discuta cu Martti Ahtisaari şi Strobe Talbott. 

Nu doar eu aveam impresia că Milosevic căuta să obţină pacea, ci aceleaşi semnale       
le-au primit şi liderii occidentali. Am privit  ştirile de la SkyNews, pentru că Nelu    
(directorul hotelului nostru) a reuşit să orienteze, în sfârşit, antena satelit  de pe acoperiş 
şi să prindă acest canal de televiziune. "Milosevic are o serie întreagă de probleme          
şi există informaţii de la Belgrad şi din regiune că încearcă să obţină un acord,"       



declara purtătorul de cuvânt  al Casei Albe, Joe Lockhart. "Vedem, cu fiecare zi care trece, 
apropiindu-se şansele unei soluţionări a conflictului din Kosovo, atât  pe plan diplomatic, 
cât şi pe plan militar," spunea preşedintele Jacques Chirac, care remarca îmbunătăţirea 
relaţiilor dintre Rusia şi membrii NATO. Iar asta ar putea permite adoptarea unei rezoluţii   
a Consiliului de Securitate al ONU, acceptată şi de sârbi. 

Serviciile secrete britanice (MI6) doreau să îl asasineze pe preşedintele iugoslav   
Slobodan Milosevic în 1992, potrivit unor noi acuzaţii aduse de fostul agent "renegat" 
Richard Tomlinson, care a oferit  detalii suplimentare despre pretinsul proiect. "Exista      
un plan de a-l ucide în 1992," a declarat el într-un interviu acordat  postului britanic        
de televiziune Channel 4. Fostul spion al MI6 a asigurat că a citit personal un document  
de trei pagini redactat de serviciile secrete, care sugera trei scenarii pentru a-l elimina     
pe Milosevic, pe atunci doar preşedinte al Serbiei. Primul dintre ele propunea        
folosirea unor "grupuri de opoziţie din Serbia", pentru a-l asasina pe Milosevic              
într-un atentat cu bombă. Într-a doua ipoteză, soldaţii de elită ai SAS ar fi îndeplinit 
misiunea, iar în ultima variantă, MI6 ar fi aranjat aparenţele unui accident de maşină. 

La noi, cerul era senin şi mă aşteptam la o noapte grea. Presimţirile nu m-au înşelat. 
Iureşul a început la miezul nopţii. Am numărat 3 atacuri în 30 de minute.          
Antiaeriana trăgea din greu, dar fără efect. Am văzut şapte sau opt explozii înspre 
Rakovica şi alte câteva dinspre aeroportul Surcin, de unde abia plecase Cernomîrdin.        
A fost  distrus un hangar la Makis, pe vechiul drum spre Obrenovac, şi au fost bombardate, 
din nou, vechile hale ale Combinatului chimic “Prva Iskra” din Baric. Piloţii NATO             
au tras asupra unei pompe de benzină şi a cazarmei din cartierul Dedinje. 

                            
  O aripă a spitalului “Dragisa Misovic” din Belgrad, distrusă de bombele NATO

Al doilea raid a început la 0.55. Venind dinspre nord, avioanele NATO au lovit întâi 
împrejurimile aeroportului Batajnica. Apoi, două explozii îngrozitoare m-au făcut             
să scap din mână ceaşca de cafea. Urmate de încă patru sau cinci. Rachetele au vizat 
obiective din cartierele Topcidar şi Dedinje. După câteva minute, Comandamentul    
Apărării civile a anunţat, la un post de radio, că una dintre rachete a lovit o aripă             
a spitalului “Dragisa Misovic” din Dedinje. M-am dus repede cu Nelu până acolo.           
Mai erau ziarişti, însă Poliţia nu ne-a lăsat să ne apropiem prea mult. Din locul în care    
mă aflam, am văzut clădirea bombardată şi câteva camioane ale Armatei Iugoslave,   
pline cu soldaţi, care plecau în grabă. Chiar dacă, mai târziu, Jamie Shea avea să declare 
că una din cele şapte rachete ghidate prin laser lansate asupra unor obiective militare    
din cartier a avut o “eroare de ghidaj”, mi-am dat  seama ce s-a întâmplat. Nu fusese     
nici o eroare. Sârbii îşi adăpostiseră militarii în curtea spitalului şi n-au apucat să-i retragă 
suficient de repede, fiind surprinşi de atac. 



Precizia uneia dintre rachete a lăsat, totuşi, de dorit, distrugând secţia de neurologie         
a spitalului şi sălile de operaţie ale secţiilor de chirurgie şi ginecologie. Trei pacienţi, 
internaţi la Neurologie, şi-au pierdut viaţa în explozie, iar alţi 11 au fost răniţi. Au mai fost 
uşor răniţi şi pacienţii altor secţii, câţiva copii şi o parte din personalul medical.       
Dându-şi seama că putem vedea militarii care pleacă, poliţiştii sârbi ne-au făcut semn     
să mergem în faţa spitalului şi am putut asista la evacuarea pacienţilor. Imaginea          
era impresionantă. Întâi mamele cu nou-născuţii din maternitate, apoi ceilalţi bolnavi,     
au fost duşi pe tărgi sau în braţe de militari şi poliţişti, până la clinica “Narodni front”     
din apropiere. Dr. Radisa Scepanovic, directorul spitalului “Dragisa Misovic”, a ieşit în faţa 
jurnaliştilor, revoltat că racheta NATO a lovit în plin o unitate medicală în care se aflau 
peste 1.000 de pacienţi. Ştafeta declaraţiilor a fost  preluată de dr. Milovan Bojic,       
director al Institutului de boli cardio-vasculare şi vicepremier al Guvernului Serbiei,       
care a acuzat NATO de crime împotriva umanităţii. Potrivit Convenţiei de la Geneva, 
spitalele nu pot fi bombardate. 

Explozia a avariat şi Ambasada Suediei, a cărei clădire se afla în apropiere. M-am luat 
după jurnaliştii occidentali, care l-au abordat pe ambasadorul Mats Stefansson.        
Acesta ieşise în stradă şi spunea: “Am avut noroc. Două schije mari s-au înfipt în pereţii 
din reşedinţa ambasadei, însă noi ne aflam în cealaltă aripă. S-a crăpat plafonul în câteva 
camere, s-au spart nouă ferestre şi suflul a scos din balamale câteva uşi.” Înalt  şi blond, 
ambasadorul se străduia să pară calm, dar nu reuşea să-şi stăpânească tremurul mâinilor. 

Cancelarul german Gerhard Schroeder a cerut Alianţei Nord-Atlantice să prezinte raportul 
despre bombardarea ambasadei Chinei la Belgrad, a declarat o sursă diplomatică,      
citată de AFP. "Aşteptăm în continuare raportul privind bombardarea ambasadei chineze," 
a afirmat Schroeder în faţa celor 19 ambasadori ai ţărilor membre, care au participat       
la reuniunea Consiliului NATO. Cancelarul german mai ceruse acest raport                         
şi comandantului suprem al forţelor aliate în Europa, generalul Wesley Clark,                 
cu care s-a întâlnit dimineaţa.

                   
                     Antiaeriana Belgradului trage asupra avioanelor NATO



“Hai să mergem,” mi-a spus Nelu, “până nu mai vin ăştia o dată.” Am ajuns la hotel        
şi m-am uitat  la televizor, ascultând şi posturile de radio, în speranţa că voi afla              
ce s-a mai întâmplat. Nu numai Belgradul, ci şi restul localităţilor din nordul Serbiei         
au fost pe lista ţintelor NATO. La 0.30, şase explozii de mică intensitate au fost  auzite     
pe coastele muntelui Fruska Gora. În acelaşi timp, nu mai puţin de 18 proiectile             
au fost lansate asupra oraşului Sabac şi a muntelui Cer. La 0.40, pentru prima dată        
de la începutul războiului, a fost bombardat  oraşul Kikinda, situat la nici 10 km de graniţa 
cu România. Mile era la Timişoara şi m-a sunat să-mi spună că bubuiturile                     
au băgat groaza în bănăţenii din localităţile româneşti Teremia, Comloşu Mare şi Jimbolia.  

La ora 1.00, trei proiectile au distrus podul de la Banatski Dvor, peste canalul Bega Veche. 
Podul se afla pe şoseaua ce lega Timişoara de oraşul Zrenjanin, iar traficul rutier,        
liniile de telecomunicaţie şi legăturile telefonice cu România au fost întrerupte.               
Au urmat depozitele companiei Naftagaz din Sombor, lovite de 4 proiectile. Tot  la 1.30,   
trei rachete au vizat staţia meteo şi emiţătorul radio de pe muntele Palic,                      
de lângă Subotica. Meteorologii de serviciu nu au fost răniţi, dar satele din apropiere       
au rămas fără curent. În acelaşi timp, 5 proiectile au fost lansate asupra emiţătorului 
Radio Novi Sad de la Srbobran si alte câteva asupra emiţătorului radio din Vrbas,  
exploziile avariind cel puţin 20 de case din zonă. De asemenea, în apropierea centrului 
comunei Zablje, a căzut o rachetă care nu a mai explodat. 

Când mă pregăteam să mă culc, am auzit din nou afară vuietul avioanelor. Era 2.47.      
Am urcat  repede pe acoperiş, dar două explozii infernale mi-au tăiat cheful să mai urc     
şi pe casa liftului. A urmat  încă o serie de bubuituri şi nu ştiam ce e mai înfricoşător, 
zgomotul care îmi făcea urechile să ţiuie sau vibraţia exploziei, care clătina              
hotelul “Toplice”. După tirurile antiaerienei, mi-am dat seama că avioanele NATO       
lansau din nou proiectile anti-bunker asupra regiunii de lângă Batajnica. Atacul a durat 
cam un sfert de oră, după care avioanele s-au îndreptat spre Novi Sad, bombardând  
satele de pe muntele Fruska Gora. 

Am urmărit  tirurile antiaerienei de acolo, care încerca să alunge avioanele inamice,       
apoi s-a lăsat liniştea. M-am dus la culcare. Până la 5.09, când a sunat încetarea alarmei, 
am mai prins două ore de somn. Şi încă două, până la întâlnirea telefonică cu Tabără, 
pentru emisiunea de dimineaţă. 

Camera Reprezentanţilor a SUA a votat, marţi seara, eliberarea unui fond de urgenţă      
de 14,6 miliarde de dolari pentru a finanţa operaţiunile de război împotriva Iugoslaviei, 
relatează AFP. Fondurile de urgenţă cuprind peste 11 miliarde de dolari destinaţi 
campaniei aeriene împotriva Iugoslaviei, menţinerii ansamblului armatei americane          
în stare de luptă şi ajutorării umanitare a refugiaţilor şi a ţărilor care îi primesc.     
Proiectul de lege prevede mai mult de dublul a ceea ce solicita preşedintele american 
pentru finanţarea războiului împotriva Iugoslaviei.
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Încă de dimineaţă, am încercat  să aflu mai multe despre bombardarea Spitalului     
“Dragisa Misovic”. Nimeni nu pomenea, desigur, vreun cuvânt despre camioanele cu soldaţi 
pe care le văzusem în preajma secţiilor lovite de rachetă. În schimb, în afară de indignarea 
trezită de bombardarea unui spital, sârbii s-au distrat că explozia a avariat  nu numai 
ambasada Suediei, ci şi reşedinţa ambasadorului spaniol, care se afla lângă o cazarmă,    
şi ambasada Norvegiei, de lângă cea suedeză. Statele Unite şi Marea Britanie s-au grăbit            
să ceară scuze guvernului suedez pentru distrugerile provocate.

                       
  Aripă a spitalului “Dragisa Misovic” din Belgrad, distrusă de bombele NATO

Interesant că, începând de astăzi, Guvernul federal a revizuit legea prin care hotărâse 
îngheţarea preţurilor. Liberalizarea nu va include preţurile la alimente şi alte produse 
strategice, care vor rămâne, în continuare, îngheţate la nivelul din 23 martie. De altfel,     
în ciuda acestei decizii, preţurile nu aveau să se modifice, din cauza greutăţilor financiare 
în care se zbăteau oamenii. 

Continuând să încerce să-şi demonstreze dorinţa de a rezolva problemele din Kosovo, 
Guvernul federal a mai înfiinţat un Minister pentru refugiaţi şi probleme de ajutor 
umanitar, în fruntea căruia a numit-o pe Bratislava Morina. Autorităţile au motivat 
înfiinţarea ministerului cu situaţia umanitară grea în care se găseşte Iugoslavia,           
care trebuie rezolvată imediat. Ministerul va avea rolul de a-i ajuta pe refugiaţi,               
pe cei afectaţi de bombardamente şi de a lua măsuri pentru remedierea distrugerilor       
de la obiectivele civile şi de la infrastructura economică.

Comandantul suprem al forţelor NATO din Europa, generalul Wesley Clark, a pledat         
pe lângă înalţii responsabili militari de la Washington pentru desfăşurarea cât  mai grabnică 
a circa 50.000 de soldaţi la frontiera cu provincia Kosovo, ca un mijloc eficient           
pentru a-l forţa pe Slobodan Milosevic să accepte condiţiile stabilite de NATO           
pentru reglementarea conflictului, relatează "New York Times". Aflat  într-o scurtă vizită     
la Washington, Clark a recomandat ca desfăşurarea soldaţilor să se facă în paralel           
cu intrarea în acţiune a elicopterelor Apache şi cu o întărire a embargoului petrolier    
impus Iugoslaviei. El a făcut aceste cereri suplimentare deoarece a apreciat                   
că loviturile aeriene, deşi au slăbit sensibil maşina de război sârbă, nu pot garanta   
victoria totală. 



Pentru a mai da un semnal comunităţii internaţionale, Milosevic l-a trimis în faţa presei    
pe Ivica Dacic, purtătorul de cuvânt  al partidului său. "Am spus clar că principiile G-8    
pot constitui un cadru pentru reglementarea solidă a problemelor existente,"                   
a declarat Dacic. "Aceasta înseamnă că opţiunile concrete şi principiile G-8 trebuie să fie, 
în continuare, detaliate. În acest caz, participarea activă a ţării noastre                       
este indispensabilă." La rândul lor, ruşii, care negociau pacea în numele  sârbilor,         
deşi aceştia nu doreau să o recunoască, au anunţat că, ieri, la Bonn, directorii politici    
din ţările G-8 au finalizat o primă schiţă pentru o rezoluţie a Consiliului de Securitate       
al ONU. “Mai rămân, totuşi, destule puncte de divergenţă,” a spus Igor Ivanov,           
ceea ce însemna că vor mai urma vizite la Belgrad şi discuţii cu Milosevic. 

Acesta insista că viitoarea misiune internaţională de menţinere a păcii în Kosovo trebuie  
să primească, în prealabil, acordul autorităţilor de la Belgrad. Rusia avertiza că               
va considera orice intervenţie terestră a NATO drept ocuparea unei ţări suverane,            
se va retrage de la negocierile de pace şi îşi va rezerva dreptul de a acţiona în consecinţă. 
Toate aceste declaraţii au fost preluate cu deosebită satisfacţie de presa iugoslavă, însă,  
în ochii oamenilor obişnuiţi, ruşii îşi pierduseră demult orice credibilitate. “Ce fel de ajutor 
e ăsta ?” se întreba un sârb care citea ziarul pe o bancă de pe strada Knez Mihailova.      
M-am uitat peste umărul lui şi am citit  că Boris Elţîn îi dăduse telefon preşedintelui 
finlandez Martti Ahtisaari, felicitându-l pentru implicarea sa în eforturile de pace:        
“Este, însă, necesară încetarea imediată a atacurilor absurde şi barbare ale NATO 
împotriva Iugoslaviei şi crearea, cât mai repede posibil, a condiţiilor pentru lansarea      
unei operaţiuni ONU de menţinere a păcii in Kosovo.”

Sute de soldaţi dezertori au fost nevoiţi să forţeze câteva baraje ale armatei iugoslave,    
în cursul acestei săptămâni, pentru a se putea întoarce la casele lor, a afirmat Pentagonul, 
citat  de AFP. "Ştim că un număr semnificativ de soldaţi, cel puţin 500, au capturat 
vehicule, au plecat în convoi şi au trebuit să lupte ca să îşi facă drum prin diferite     
baraje militare, pentru a ajunge acasă,” a precizat purtătorul de cuvânt al Pentagonului 
Kenneth Bacon. “Soldaţii, probabil rezervişti, au pus mâna mai ales pe vehicule blindate. 
Nu ştim ce s-a mai întâmplat  cu ei.” Pentagonul crede că aceşti soldaţi au dezertat     
după ce au auzit că autorităţile ar fi împrăştiat  femeile şi copiii care manifestau     
împotriva războiului la Krusevac. 

Nebojsa Vujovic, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe iugoslav, a dezminţit       
că ar exista dezertări din Armata Iugoslavă. “Sunt  invenţii ale maşinii de propagandă 
occidentale. Cei pe care războiul îi avantajează insistă pe subiecte cum ar fi aceste 
pretinse dezertări, ceea ce este absolut  fals." Această afirmaţie ataca subtil anunţurile 
postului oficial de radio din Muntenegru, care preluase ştirea cu dezertările. Vujovic           
a declarat că soldaţii s-au întors la Krusevac “în virtutea deciziei comandantului suprem” 
de a retrage o parte din unităţile concentrate în Kosovo. "Când soldaţii se retrag,      
maşina de propagandă occidentală vorbeşte despre dezertări, afirmă că oamenii fug,    
când de fapt ei execută hotărârea comandamentului suprem," a explicat Vujovic.         
"Cea mai bună dovadă în acest sens este că noi am oprit mobilizarea în anumite centre   
şi că optăm pentru o soluţionare politică a situaţiei."



Partidele de la Putere au profitat de aceste incidente, pentru a mai da o lovitură        
liderilor Opoziţiei. Referindu-se la Zoran Djindjic, Ivica Dacic a declarat că nici unul        
din liderii politici care au părăsit Iugoslavia ori şi-au adăpostit copiii în străinătate           
nu are dreptul să dea lecţii de moralitate. “În aceste momente, nimeni nu îşi poate pune 
propriile interese mai presus de interesele naţionale şi nici nu ne poate împiedica            
să ne apărăm ţara,” a spus el, adăugând că sârbii vor şti să aprecieze cum se cuvine 
atitudinea celor ce au fugit din ţară în timpul războiului. La rândul său, Vojislav Seselj, 
liderul Partidului Radical din Serbia (SRS), i-a acuzat  pe liderii SPO că au organizat 
demonstraţiile de la Krusevac, la ordinul direct  al lui Vuk Draskovic: “Demonstraţiile        
au scos la iveală elementele trădătoare dintre noi, care acţionează la comanda NATO.”

Tensiunile dintre Serbia şi Muntenegru au continuat să se accentueze. În oraşul Cetinje, 
de la 55 km vest de Podgorica, s-a format o celulă de criză, care a solicitat              
Armatei Iugoslave să-şi potolească soldaţii, pentru că umblau înarmaţi pe străzi,       
făcând demonstraţii de forţă. "Staţionarea şi desfăşurarea acestei unităţi, precum            
şi acţiunile unora dintre membrii săi nu au, în mod evident, ca scop apărarea        
împotriva duşmanului din afară, aşa cum se doreşte prezentarea acestor acţiuni,"           
se spune într-un comunicat al celulei de criză. “Suntem îngrijoraţi ca un asemenea 
comportament al armatei să nu provoace o revoltă în rândul populaţiei, incitând-o astfel 
să îşi organizeze autoapărarea.” 

Preşedintele Milo Djukanovic a turnat gaz pe foc şi a prezis un sfârşit  lamentabil    
regimului de la Belgrad. “Şefii Armatei iugoslave se străduiesc din ce în ce mai evident    
să o pună în serviciul centrului politic al puterii, al cărui sediu este în afara Muntenegrului 
şi ale cărui interese sunt fundamental opuse faţă de cele ale Republicii Muntenegru."       
Djukanovic a susţinut că, atât timp cât vor dura bombardamentele NATO, nu va ridica 
această problemă, dar, “odată restabilită pacea, toţi aceia care s-au făcut vinovaţi           
de acte violente, criminale şi anticonstituţionale vor trebui să dea socoteală, fie că este 
vorba de civili sau militari”.

               
            Post de observaţie al Armatei iugoslave lângă Gnjilane, în Kosovo



Cele opt săptămâni de bombardamente NATO nu au produs decât pagube uşoare    
forţelor sârbe din Kosovo, relatează cotidianul "The Times", citând surse guvernamentale. 
În ciuda informaţiilor potrivit cărora 1.000 de militari sârbi ar fi dezertat şi moralul   
trupelor ar fi extrem de scăzut, cei 40.000 de soldaţi şi membri ai Poliţiei speciale, 
prezenţi în Kosovo de la începerea atacurilor aeriene, se află tot în provincia sârbă,   
potrivit unor surse guvernamentale. Totuşi, raidurile aeriene repetate ale NATO au limitat 
considerabil acţiunile armatei iugoslave, care a trăit o experienţă "de coşmar," au precizat 
aceleaşi surse. 

Astăzi, m-au sunat  din redacţia agenţiei Mediafax şi m-au rugat  să încerc să aflu ceva 
despre marinarii români imobilizaţi în porturile iugoslave. Era foarte greu, mai ales          
că doreau informaţii despre cei aflaţi la Prahovo, iar eu nu puteam să întreb oficial   
despre ei. Pentru că, tot oficial, eu nu aveam ce să mai caut în Iugoslavia.                    
Mile mă anunţase că se va întoarce din România abia peste câteva zile, aşa că a trebuit  
să mă descurc singur. Informaţiile culese de mine de la românii din Prahovo,      
combinate cu cele aflate de la colegii din ţară, mi-au creionat un tablou stupefiant.         
La Prahovo se aflau trei şlepuri ale Companiei de Navigaţie Giurgiu Nav, cu şase marinari        
la bord. De parcă nu ştia că e război şi că se bombardează podurile peste Dunăre, 
conducerea companiei i-au trimis în 9 aprilie, cu un transport de fosfaţi. Camelia Simion, 
directorul comercial al Giurgiu Nav, pretindea că aveau alimente destule şi câte 120         
de dolari de persoană. Cert  este că, săptămâna trecută, un pescar român a găsit            
în valurile Dunării o sticlă în care se afla un mesaj disperat al marinarilor noştri blocaţi     
la Prahovo. 

Ce s-au gândit cei de la companie ? Au trimis o delegaţie de la Giurgiu, ca să-i ajute        
pe cei izolaţi. Delegaţia era formată din Dorin Mogoşeanu, şeful de personal,              
Matei Gheorghe, şeful atelierului de reparaţii, un şofer şi un cârmaci. Deşi ştiau         
unde pleacă, primilor doi le-a intrat spaima în oase şi n-au vrut să meargă mai departe    
de Drobeta Turnu Severin. Când a trecut graniţa, cârmaciul a fost arestat, pentru că     
avea interdicţie de a intra în Iugoslavia pe o perioadă de 4 ani. Nici şoferul nu a ajuns 
prea departe, pentru că sârbii dintr-un sat de lângă graniţă au înconjurat maşina            
şi au încercat  să-l linşeze, pe motiv că era român. În ultimul moment, a fost salvat          
de membrii Securităţii sârbe şi trimis acasă. Întâmplări pe măsura inteligenţei celor      
care au alcătuit delegaţia !

                        
                  Instalaţii petroliere la Prahovo, distruse de bombe



Conflictul din Kosovo a implicat pentru Ungaria, până în prezent, pierderi de cel puţin    
200 de milioane de dolari, conform unui studiu dat publicităţii de Biroul Naţional             
de Statistică, relatează AFP. Din cauza blocării navigaţiei fluviale pe Dunăre, comerţul        
a înregistrat pierderi de 100 de milioane de dolari, iar sectorul turistic - de 64 de milioane 
de dolari.

Astăzi, bombardamentele au fost  mai rare. Alarma aeriană a sunat doar la Nis şi Bor, 
pentru puţină vreme, iar la Priştina, antiaeriana a reuşit  să doboare încă un avion spion 
fără pilot, care s-a prăbuşit  în apropiere de aeroportul Slatina, la 15.10. Am citit               
în cotidianul “Vreme” un sondaj realizat de Institutul de Studii Politice din Belgrad,          
din care rezultă că, în Serbia, nouă persoane din zece resimt suferinţe psihice din cauza 
bombardamentelor NATO. Cifrele erau de-a dreptul îngrijorătoare. 96 % din cei chestionaţi 
erau îngrijoraţi pentru viitorul familiei şi ţării lor, iar 56 % au rămas fără servici              
din cauza războiului. Cel puţin 64 % dintre sârbi au fost  nevoiţi să-şi părăsească, 
ocazional, domiciliul, pentru a se refugia în adăposturi antiaeriene, iar 42 %                  
şi-au abandonat casele, pentru a se muta într-un cartier mai puţin expus atacurilor NATO. 

Am înregistrat după-amiază, un reportaj de atmosferă despre un week-end la Belgrad,    
pe care Corina Hădărean urma să-l ilustreze şi să-l folosească în emisiunea de dimineaţă. 
Ar putea să pară o descriere banală a unui sfârşit de săptămână într-o capitală oarecare 
din Balcani, fără să aibă nimic spectaculos. Dacă faci abstracţie de elementul 
fundamental: suntem în plin război. I-am descris cum părinţii îşi plimbă copiii prin parcuri. 
Sute de oameni umplu terasele şi cafenelele din centrul oraşului, iar bulevardul           
Knez Mihailova, unde circulă doar pietonii, este invadat de mici comercianţi                  
care şi-au adaptat marfa la moda impusă de zilele de război. 

Fantastic mi s-a părut că toţi, de la oamenii simpli, la artişti sau autorităţi, au făcut apel  
la cultură ca la un scut  împotriva Zeului Războiului. Încă din primele zile, pe Knez 
Mihailova a fost deschis un târg de carte, mii de volume de poezie sau beletristică        
fiind vândute la preţ redus. În faţa galeriilor Uniunii Artiştilor Plastici, pictorii desenează  
pe şevalete aşezate pe trotuar, sub ochii curioşilor şi, aproape zilnic, au loc happening-uri 
ale studenţilor de la facultăţile de arte. Galeriile îşi au vizitatorii lor, iar vernisajul   
expoziţiei lui Bogdan Stihi şi Tavi Penda a adunat o grămadă de lume, iar reporteri           
de la toate televiziunile s-au îngrămădit să stea de vorbă cu cei doi artişti români. 

                               
                    Artişti ambulanţi pe strada Knez Mihailova din Belgrad



Senatul american a votat, astăzi, un fond de urgenţă de aproximativ 15 miliarde de dolari, 
necesar în special finanţării eforturilor de război din Kosovo, relatează AFP. Textul urmează 
să fie semnat de Bill Clinton, care a salutat aprobarea proiectului de lege, declarând       
că acesta va fi un mesaj clar pentru Slobodan Milosevic, care să demonstreze      
"hotărârea Congresului şi a poporului american". 

La cinematografe rulează cele mai noi filme şi, dacă ar fi să dau crezare zvonurilor, 
majoritatea sunt  difuzate fără drepturi, dar ce mai contează ? În continuare, sârbii       
stau la coadă pentru a lua bilete (care sunt gratuite) la teatre, filarmonici                     
sau spectacole de operă. Chiar în acest  week-end, pe scena Operei Naţionale din Belgrad 
urma să danseze Ashen Atalianz, prim balerină a Operei de Stat din Berlin,                     
în două spectacole cu baletul “Samson şi Dalila” de Saint-Saens. Cât despre spectacolele 
de teatru, acestea au loc atât în săli, cât şi în aer liber, iar un sârb îmi povestea că,      
într-o seară, reprezentaţia la care asista a fost  întreruptă de sirenele alarmei aeriene       
şi toată lumea s-a dus, în ordine, în adăpostul de la subsolul teatrului, după care,            
la cererea spectatorilor, actorii au revenit  pe scenă, oamenii s-au aşezat pe scaunele       
din sală şi spectacolul a continuat. Şi, s-a hotărât ca niciodată să nu mai fie întrerupt 
vreun spectacol din cauza bombardamentelor. 

Deşi campionatul naţional de fotbal a fost suspendat din cauza războiului, în fiecare sfârşit 
de săptămână au loc meciuri amicale între echipele marilor cluburi. Au fost  organizate 
turnee de mini-fotbal sau baschet pe străzile oraşului, ca să nu mai vorbim de simultanele 
de şah. Tinerii îşi au locurile lor, cele mai active fiind cluburile Casei Tineretului               
şi al Politehnicii, unde, vinerea şi sâmbăta, au loc concerte rock. Autorităţile “au uitat”     
că barurile şi discotecile ar trebui să-şi închidă uşile la ora 19.00, aşa că           
adolescenţii dansează, fără nici o prejudecată, pe muzică americană sau britanică.        
De altfel, vocaţia occidentală a sârbilor nu s-a estompat din cauza războiului,         
oamenii reuşind să facă distincţia între nişte lideri politici vremelnici, mânaţi de ambiţii  
mai mult sau mai puţin umane, şi adevăratele valori occidentale. 

Presa oficială chineză a condamnat dezinformarea căreia i-ar fi victimă opinia publică 
americană, din cauza muşamalizării în presă a bombardamentului care a distrus  
ambasada din Belgrad. "Mass-media americane s-au grăbit  să ridice un baraj masiv        
de propagandă, pentru a înşela restul lumii," a acuzat "China Daily" într-un editorial.    
"Din cauza relatării trunchiate a bombardamentului, mulţi americani sunt dezinformaţi     
şi privaţi de dreptul fundamental de a cunoaşte adevărul."

Până la transmisia pentru Ştirile de la 19.30, am reuşit  să mai văd un jurnal al televiziunii 
SkyNews. Mi-a atras atenţia, din nou, lupta tot  mai crâncenă dintre cele două tabere     
ale liderilor albanezilor din Kosovo. Ibrahim Rugova a declarat într-o conferinţă de presă 
că este împotriva unei încetări unilaterale a focului, aşa cum cerea, insistent, Rusia. 
“Declaraţiile autorităţilor de la Belgrad referitoare la faptul că refugiaţii sunt  liberi           
să se întoarcă atunci când doresc la locuinţele lor nu sunt decât pură propagandă.         
Am văzut refugiaţi care au venit  acasă şi au fost din nou goniţi, câteva zile mai târziu.” 
Întrebat despre posibilitatea încheierii unui acord de pace cu Milosevic, Rugova a răspuns 
că este "foarte dificil, dar nu există un alt reprezentant  al poporului sârb, iar opoziţia     
este prea slabă".



Pe de altă parte UCK a reuşit  azi, să ocupe satul Jablanica, din vestul provinciei Kosovo. 
Sârbii nu au pomenit  nimic despre asta, însă anunţul a fost făcut de Kenneth Bacon.      
"În prezent, problema este să ştim dacă vor putea rămâne acolo," a spus Bacon,          
care a adăugat că membrii UCK au confiscat mortiere, muniţie şi vehicule.              
Oficialii americani neagă, în continuare, faptul că raidurile aeriene ale NATO au rolul       
de a-i ajuta pe rebelii din Kosovo, dar sunt de acord că operaţiunile acestora                  
s-au intensificat, odată cu începerea atacurilor aeriene. "Una dintre problemele            
care se pun constă în a afla dacă Armata Iugoslavă este în măsură să concentreze trupe 
şi să recucerească satele," a declarat Kenneth Bacon, care a precizat că,                    
dacă forţele iugoslave vor încerca acest lucru, aviaţia NATO va lansa bombe împotriva lor.

Trei avioane americane AC-130 Spectre cu mare putere de foc participă la operaţiunile 
NATO împotriva forţelor iugoslave aflate în Kosovo, a anunţat   "Washington Post".     
Aceste avioane sunt de tip C-130 Hercules, transformate şi dotate cu tunuri de 40            
şi 150 de mm, precum şi cu mitraliere grele. Aparatele, care pot lansa, în total,         
2.500 de obuze pe minut, au efectuat zboruri la frontiera albaneză în cursul ultimelor     
trei săptămâni, potrivit oficialităţilor militare ale NATO şi ale Statelor Unite.             
Avioane similare au fost utilizate în războiul din Vietnam, cu efecte devastatoare.       
Aceste aparate operează în timpul nopţii, sunt relativ lente şi zboară la mică altitudine, 
ceea ce le face uşor de atins de către rachetele antiaeriene.

                            
    Incendiu în cartierul Cukarica din Belgrad, după un bombardament NATO

După transmisia mea, am coborât, ca de obicei, să mănânc. Şi iar era să-mi vărs ciorba   
în poală, pentru că o serie de patru bubuituri au clătinat hotelul la 20.20,                
înainte cu două minute de a suna alarma aeriană. Cele patru explozii au fost produse                
de rachete de croazieră care i-au luat prin surprindere pe sârbi şi au lovit, încă o dată, 
depozitul companiei Jugopetrol din cartierul Cukarica. Nu m-am mai ostenit  să mă duc 
până acolo, deoarece depozitul fusese lovit zilele trecute şi nu mai era nimic de distrus.  
De altfel, incendiul care a izbucnit a fost de mici proporţii, iar pompierii l-au stins               
în mai puţin de două ore. Suflul exploziei, însă, a spart geamurile reşedinţelor 
ambasadorilor Elveţiei şi Indiei la Belgrad. În acel moment, ambasadorul Indiei cina, 
împreună cu soţia şi fiul său, dar nimeni nu a fost rănit. La reşedinţa ambasadorului 
Elveţiei, se aflau mai mulţi diplomaţi, invitaţi la o recepţie de Ziua Independenţei.       
Spre ghinionul său, printre invitaţi era şi ambasadorul suedez Mats Staffansson,           
care abia îşi revenise din spaima din noaptea trecută, când îi fusese avariată, şi lui, 
reşedinţa. Nici acum nu a fost nimeni rănit, iar la câteva ore după bombardament, 
ambasadorul SUA la Berna s-a prezentat în faţa ministrului elveţian de Externe,           
spre a prezenta scuzele ţării sale pentru avariile provocate. 



La miezul nopţii, au apărut şi avioanele. Din nou s-a luminat cerul de tirurile antiaerienei. 
Am auzit o explozie, apoi încă una, mai puternică, urmată de o serie de patru,             
una după alta. Au lovit din nou cartierul Rakovica şi satele Lipovica şi Ostruznica,           
de la periferia capitalei. Ceva mai devreme, pentru a doua noapte consecutiv,                
au fost bombardate depozitele companiei Naftagaz din Sombor. Una dintre rachete         
şi-a ratat ţinta şi a distrus două case de pe strada Vuk Karadzic, la 500 de metri depărtare 
de depozite. În urma exploziei, un pensionar şi-a pierdut viaţa, iar alţi doi bătrâni,         
soţ şi soţie, au fost  răniţi uşor. Cam atât mi-am notat din această noapte, pentru că    
eram obosit  şi m-am dus la culcare. Din fericire, n-am mai avut parte de bombardamente, 
aşa că, până la 6.16, când a sunat încetarea alarmei aeriene, nici nu m-am trezit. 
 
Generalul Wesley Clark, comandant suprem al forţelor NATO din Europa, i-a declarat 
secretarului american al Apărării William Cohen că este mulţumit de operaţiunea aeriană  
a Alianţei şi că nu vede necesitatea unei intervenţii terestre, relatează AFP.                    
În interiorul NATO au apărut  anumite divergenţe cu privire la această idee.               
Marea Britanie s-a declarat favorabilă angajării de trupe la sol, Germania s-a opus 
categoric, iar Bill Clinton a apreciat, în cursul acestei săptămâni, că nici o opţiune           
nu este exclusă. Generalul Clark nu a făcut referiri la elicopterele de luptă americane 
AH-64 Apache desfăşurate în Albania. 
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În această dimineaţă, iar am fost  de două ori prezent în emisiunea lui Cristi Tabără.   
Prima dată, au difuzat reportajul înregistrat despre week-end-ul sub bombe, după care   
am intrat în dialog, povestind despre ce s-a mai întâmplat în noaptea care a trecut.    
Ideea Corinei cu reportajele de atmosferă i-a inspirat şi pe colegii de la ProFM:              
m-au sunat şi ei, rugându-mă pentru ceva similar, tot despre viaţa de zi cu zi a sârbilor     
în vreme de război. 

Când am ajuns la Media Center, ştirile despre bombardamente curgeau aproape non-stop. 
Profitând de vremea bună, avioanele Alianţei au atacat  încă de dimineaţă. Între 8.25       
şi 10.00, şase proiectile au lovit zona localităţii Zubin Potok, de pe muntele Mokra Gora 
din Kosovo. După 9.25, trei proiectile au căzut  în satul Dobrevo, din regiunea Kosovopolje. 
Cinci minute mai târziu, o explozie puternică a fost auzită la Urosevac. La 10.55,          
alte 4 proiectile au lovit satul Visebaba, lângă Pozega. La 11.00, o altă explozie a răsunat 
pe muntele Kosmaj, la sud de Belgrad. La aceeaşi oră, 3 rachete loveau, din nou, 
depozitele Jugopetrol din portul dunărean Prahovo. La 11.03, au fost lovite şi depozitele 
din Smederevo. Bombele au rănit 7 persoane, dintre care 4 copii, iar un fum negru         
se putea vedea cu ochiul liber, ridicându-se dinspre oraşul situat la vreo 50 de km          
de Belgrad. Între 11.05 şi 11.10, a fost bombardată zonă industrială a oraşului Bor          
şi satul Majdanpek. Tot atunci, 4 proiectile au lovit  încă o dată podul peste Jesenica        
de la Veliko Plano, de pe autostrada Nis-Belgrad. Între 11.02 şi 12.05, a fost alarmă         
şi la Belgrad. Câteva bubuituri puternice au răsunat aici, dar erau provocate de avioane   
ce au spart bariera sonică la joasă înălţime şi s-au auzit în Novi Sad, Cacak şi Kragujevac. 



Premierul bulgar Ivan Kostov a declarat azi, într-un discurs susţinut în faţa Parlamentului, 
că încheierea păcii în Iugoslavia este iminentă, relatează AFP. "Sunt convins că este 
iminentă încheierea unei păci conform modelului propus de comunitatea internaţională,"   
a afirmat Kostov.

Cele mai grave atacuri din această dimineaţă au fost  concentrate asupra închisorii 
“Dubrava” din Istok, o localitate de lângă Priştina. Raidurile au început la 8.30 şi au durat 
două ore, cel puţin 15 proiectile lovind închisoarea. Primele informaţii vorbeau                
de 10 morţi (9 deţinuţi şi 1 gardian) şi cel puţin 2 răniţi. Aleksander Rakocevic,     
directorul închisorii, a declarat că, în momentul în care avioanele au început                   
să survoleze zona, cel puţin 300 de deţinuţi din cei 1.000 aflaţi la Istok erau în curte. 
Majoritatea celor închişi în penitenciarul de maximă securitate de la Istok (unul din cele 
mai moderne din Iugoslavia) sunt albanezi bănuiţi că ar face parte din UCK,               
ceea ce a făcut  pe toată lumea să creadă că NATO a bombardat închisoarea            
pentru a-i ajuta să fugă. Mai multe clădiri au fost grav avariate, iar în incinta închisorii     
se căscau cratere cu un diametrul de 10 metri. Zidurile au fost sparte de bombe              
în mai multe locuri şi s-ar părea că mai mulţi deţinuţi au reuşit să evadeze pe acolo,         
în haosul creat. 

Un al doilea raid a avut loc la ora 13.00, când un grup de ziarişti fusese adus să vadă      
cu ochii lor efectele bombardamentului de dimineaţă. Puţin a lipsit ca aceştia să fie răniţi, 
la 14.00, de un al treilea atac aerian, declanşat exact când jurnaliştii părăseau 
penitenciarul. Mai târziu, posturile de radio aveau să anunţe că numărul morţilor             
se apropie de 25, iar 10 răniţi, dintre care 4 gardieni, au fost internaţi în spitalul            
din Priştina. Agenţiile iugoslave de presă au preluat  declaraţia colonelului Konrad Freytag, 
care a recunoscut că Istok se afla pe lista ţintelor NATO din această zi.                       
Fără a da amănunte, generalul a precizat că a fost vizată “o ţintă militară semnificativă, 
care ar putea fi un complex de securitate”. 

Într-adevăr, întrebând mai multă lume, aveam să aflu că sârbii au folosit o aripă              
a închisorii drept centru de comandă pentru militari, iar o parte din soldaţi erau aduşi      
să se odihnească acolo. Pe lângă asta, sateliţii americani au observat în curte         
vehicule militare, datele transmise determinându-i pe strategii NATO să treacă închisoarea 
pe lista ţintelor. Ceea ce nu ştiau ei era că sârbii prevăzuseră asta şi nu îşi ţineau 
blindatele în curte decât scurtă vreme, în aria în care se aflau pavilioanele                     
cu deţinuţii albanezi, în timp ce activităţile militare se desfăşurau într-o secţiune         
mult mai îndepărtată, care, de altfel, nici nu a fost atinsă de bombe.

                             
                            Închisoarea din Istok, după bombardament



Cele 24 de elicoptere AH-64 Apache nu au fost desfăşurate în Albania pentru a participa      
la luptă, ci în speranţa că prezenţa lor îl va face pe preşedintele Milosevic să cedeze,      
au declarat surse militare, citate în ediţia de azi a cotidianului "Washington Times".     
Când generalul Wesley Clark a cerut elicopterele, decizia de desfăşurare a fost luată 
presupunându-se că simpla lor prezenţă îl va face pe Slobodan Milosevic să se aşeze       
la masa negocierilor, a declarat un reprezentant militar. "Dacă am fi vrut  într-adevăr        
să le folosim în luptă, am fi trimis elicoptere Longbow," a adăugat sursa citată,    
referindu-se la versiunea cea mai performantă a elicopterelor AH-64. "Este evident          
că au fost  desfăşurate pentru a impresiona, nu pentru a lupta." Conform cotidianului citat, 
consilierii în probleme militare ai lui Bill Clinton au ştiut că elicopterele Apache               
nu vor fi utilizate niciodată în Iugoslavia, riscurile ca aparatele să fie doborâte                 
de rachetele sol-aer SAM-7 ale sârbilor fiind prea mari. Pentagonul a dat însă asigurări     
că cele 24 de elicoptere trimise în Albania vor fi utilizate, respingând informaţiile        
apărute în presă. "Sunt gata să meargă acolo. La momentul oportun, ele vor fi utilizate,"       
a declarat lt.col. Guy Shields.

După prânz, am sunat la Ambasada României. Traian Borşan urma să se întoarcă din ţară, 
unde fusese într-o mică vacanţă de câteva zile şi îmi aducea nişte bani. Erau                 
ca o mană cerească, pentru că, de mai bine de o săptămână, rămăsesem lefter.            
Nu-i mai plătisem lui Nelu nici cazarea, nici masa, ba chiar mă şi împrumutasem de la el, 
ca să am un ban în buzunar. Într-adevăr, Borşan s-a întors şi am ieşit  împreună             
pe o terasă, la o bere. Mi-a dat banii şi mi-a spus ce mai e pe acasă. Mi-a povestit           
o grămadă despre fetiţa lui, Sabina, de care îi era cel mai dor. De câte ori îl suna soţia,      
o cerea şi pe ea la telefon, iar fetiţa îl întreba ce mai fac prietenii pe care şi-i făcuse          
la grădiniţa din Belgrad, unde fusese până la începutul războiului, când familiile 
diplomaţilor noştri au fost evacuate. I-am povestit şi eu peripeţiile prin care am trecut      
de când a plecat  şi mi-a confirmat o bănuială, sugerându-mi să mă interesez                    
de ce ministrul federal al Apărării Pavle Bulatovic nu mai apăruse de la o  vreme în public. 
Aşa cum am aflat mai târziu, fusese rănit când NATO a bombardat Ambasada Chinei,      
în buncărul căreia se afla, împreună cu mai mulţi generali din comanda Armatei Iugoslave. 

Traian Borşan mi-a povestit despre îngrijorarea autorităţilor române de mediu,            
care monitorizau efectele raidurilor aeriene ale NATO asupra terminalului petrolier             
de la Prahovo. Astăzi, bulgarii anunţaseră că o nouă pată de petrol, a şaptesprezecea     
de la începutul războiului, a apărut pe Dunăre. Avea 5 km lungime şi 200 de metri lăţime 
şi s-a scurs în Dunăre în regiunea Timocului. O comisie română s-a deplasat pe fluviu, 
constatând că proiectilele loviseră locul de ancorare a navelor din terminalul petrolier,    
însă norii de fum s-au deplasat spre Iugoslavia. Probele prelevate din apă şi din aer        
nu au indicat depăşiri ale cotelor admise. 

I-am spus lui Borşan că nu aveam încredere în măsurătorile făcute de ai noştri.              
I-am povestit  cum îmi cereau ajutorul cei de la SRI, pentru a comunica agenţiilor de 
protecţia mediului ce compuşi chimici să măsoare în aer. Mi-a confirmat şi el că,             
în ultimele zile, în zona de vest a României, la graniţa cu Iugoslavia, s-a constatat        
creşterea acidităţii apei de ploaie. În judeţul Caraş-Severin, frunzele copacilor erau arse, 
cea mai afectată specie fiind fagul. În mai multe sate, un sfert din familiile de albine       
au murit din cauza poluării, iar ploi acide au fost semnalate şi in judeţul Timiş.          



Traian Borşan mi-a spus că şi ei transmit cât mai multe date agenţiilor de mediu           
din România, pentru că, în lipsa unei informaţii, oricât de vagă, care să-i pună               
pe specialişti pe o pistă bună, şi a aparaturii performante este extrem de greu de depistat 
care e substanţa poluantă.

Comisia Europeană a propus extinderea sancţiunilor aeriene impuse Iugoslaviei ca urmare 
a conflictului din Kosovo, a anunţat  un purtător de cuvânt citat de AFP. Până în prezent, 
sancţiunile vizau interzicerea curselor companiilor aeriene iugoslave între Belgrad            
şi ţările membre ale UE. Comisia Europeană a propus extinderea acestei măsuri               
şi pentru liniile aeriene din alte ţări, o decizie finală în acest sens urmând să fie luată      
de către Consiliul de Miniştri al UE. Comisia Europeană mai propune ca avioanelor 
companiilor iugoslave să li se interzică total decolarea şi aterizarea în spaţiul UE,  
indiferent de destinaţia finală, iar singurele excepţii să fie cele privind urgenţele               
şi obiectivele umanitare. 

                   
                   Refugiaţi albanezi din Kosovo, la graniţa cu Macedonia

Astăzi, s-a întors la Belgrad Sergio Vieira de Mello, însoţit de cei 15 experţi care alcătuiesc 
misiunea ONU care evaluează necesităţile umanitare din Iugoslavia. Spre norocul meu,    
au organizat  conferinţa de presă chiar la Media Center, aşa că am putut să-i ascult        
fără să mă expun să fiu recunoscut de cei de la Centrul militar de presă. Au fost      
câteva zile în Kosovo şi povesteau că au văzut, în localitatea General Jankovic                   
de la graniţa cu Macedonia, sute de tractoare şi remorci abandonate de refugiaţii albanezi. 
Aceştia au locuit  mai multe zile în aer liber, până când macedonenii au redeschis      
punctul de trecere a frontierei şi au trecut pe jos, lăsându-le acolo. Sârbii i-au asigurat     
pe observatorii ONU că vehiculele vor fi protejate, până la întoarcerea proprietarilor. 

La Urosevac, unul din puţinele oraşe din Kosovo fără lupte între forţele sârbe                  
şi separatiştii UCK, observatorii ONU au întâlnit o coloană de albanezi care au declarat     
că au fugit din satele lor, dorind să ajungă în Macedonia cu trenul, dar Poliţia sârbă           
i-a întors din gară. La periferia oraşului, mai multe case erau arse, iar câteva magazine – 
distruse de bombe. Într-un alt  magazin, au văzut la vânzare un colet umanitar               
din Programul Alimentar Mondial al ONU, iar oficialii Crucii Roşii iugoslave, care îi însoţeau, 
nu au putut să le explice cum a ajuns acolo. 



Pe drumul dintre Priştina şi frontiera macedoneană, Sergio Vieira de Mello a observat      
că soldaţii sârbi erau transportaţi cu vehicule civile, iar un camion militar sârbesc             
era camuflat cu o imensă emblemă de culoare albastră a UNHCR. Observatorii ONU        
nu au putut vizita decât unul din satele albaneze pe lângă care au trecut, Muhageri Babuc, 
care era pustiu, dar casele erau intacte. Înainte de a se întoarce la Belgrad, au donat, 
simbolic, Crucii Roşii locale, 10 tone de alimente pentru copii, de Mello declarând că ONU 
intenţionează să înceapă trimiterea de ajutoare, în ciuda conflictului aflat în desfăşurare.

Peste 500 de refugiaţi albanezi din Kosovo au sosit, în această dimineaţă, cu 6 autobuze, 
la postul de frontieră de la Blace, principalul punct de trecere dintre Albania şi Macedonia, 
a anunţat UNHCR, citat de AFP. "Persoane care fuseseră nevoite să îşi părăsească 
locuinţele şi care s-au aflat pe drumuri timp de aproximativ o lună au fost jefuite           
de oameni mascaţi, care le-au luat bijuteriile şi banii. Poliţia le-a cerut bani, iar mai mulţi 
dintre ei, neputând plăti, au fost ucişi," a declarat purtătorul de cuvânt al UNHCR,         
Ron Redmond. 

Spre seara, raidurile NATO au fost  reluate. După ce, la ora 16.00, au fost auzite explozii    
la Novi Pazar, Uzice şi Pancevo, la 18.00 a venit  rândul localităţilor Nis, Leskovac şi Pirot. 
Martorii oculari au povestit că unul din avioanele care au bombardat Pirot-ul a fost  atins   
de antiaeriană şi s-a retras fumegând, în spaţiul aerian al Bulgariei. În acelaşi timp,         
şase rachete au lovit sediul Poliţiei din centrul oraşului Djakovica, fiind ucis un civil               
şi răniţi alţi patru, aflaţi într-un automobil care circula pe o stradă din apropiere.                  
La 19.05, timp de 20 de minute, 16 proiectile au lovit diverse ţinte din Kosovo,         
vizând zona aeroportului Slatina, a muntelui Goles de lângă Priştina şi satele Stara Baruta 
şi Berkovo, din regiunea Prizren-ului. La ora 20.00, piloţii NATO au lansat                     
încă două proiectile asupra închisorii din Istok, de această dată, fără să provoace victime. 

După transmisia de seară, am mâncat şi m-am dus să-i înapoiez datoria lui Nelu.             
I-am mulţumit din suflet. Nu ştiu ce m-aş fi făcut fără banii lui. Mi-a zis să stau liniştit     
şi, de câte ori am vreo problemă, să nu mă codesc să-i cer ajutorul. Am ciocnit o bere      
şi m-a întrebat când se întoarce Mile. Ştiam că şi-a cam rezolvat  problemele pe acasă       
şi urma să ajungă la Belgrad săptămâna viitoare. Nelu mi-a spus că, din păcate,       
pentru perioada cât timp am stat singur în cameră, va trebui să-mi ia nişte bani în plus, 
deoarece nu poate justifica reducerea din tarif. Nu erau decât vreo 5 DM în plus pe zi,    
aşa că i-am spus să stea liniştit. Oricum, de când nu mai aveam acreditare de război,       
îi plăteam totdeauna în avans cazarea, ca să nu rămână în pagubă, dacă cumva            
m-ar fi arestat Poliţia şi m-ar fi expulzat din Iugoslavia. În timp ce stăteam de vorbă,        
în cabinetul lui de director, afară au sunat sirenele alarmei aeriene. Era 21.54. 

Un reprezentant militar al UCK a anunţat că separatiştii albanezi au ucis un ofiţer rus    
aflat în Kosovo, a relatat canalul de televiziune rusesc NTV, care a prezentat imagini         
ce înfăţişau cadavrul unui bărbat în uniformă sârbă. Un ofiţer din brigada 138 a UCK         
a arătat jurnaliştilor actele găsite asupra ofiţerului ucis, care demonstrau că era vorba 
despre un cetăţean rus. Acesta deţinea documente ale Ministerului rus pentru Situaţii      
de Urgenţă, un act  de ofiţer trecut  în rezervă şi o importantă sumă în ruble. Ministerul       
a confirmat  că bărbatul ucis în Kosovo era unul dintre colaboratorii săi, dar a afirmat       
că acesta plecase din proprie iniţiativă, ca voluntar, pentru a se alătura armatei iugoslave. 



Abia au încetat sirenele alarmei, că am şi auzit primele bubuituri. L-am lăsat pe Nelu         
şi am urcat pe acoperiş, însă n-am mai apucat să văd decât tirurile antiaerienei,          
după care s-a lăsat  liniştea. Ştiam că, puţin mai devreme, 5 proiectile au lovit o cazarmă 
din Prizren, iar înainte de miezul nopţii, NATO bombardase Priştina. Tot atunci au început 
şi raidurile asupra nordului şi centrului Serbiei. Au căzut bombe la Smederevo,            
fiind anunţaţi mai mulţi răniţi, în Lazarevac şi Sabac. Aici, au fost grav avariate clădirile 
administraţiei locale, Primăria, mai multe depozite şi magazine şi toate casele au rămas 
fără geamuri. Un al doilea atac, după ora 2.00, avea să ridice la 16 numărul proiectilelor 
trase asupra Sabac-ului. 

                  
             Instalaţiile din cartierul Cukarica, bombardate inutil de NATO

Între 0.30 şi 1.00, a fost rândul nostru, deşi cerul era acoperit de nori plumburii. 
Antiaeriana trăgea din toate direcţiile, dinspre Rakovica şi Obrenovac se auzeau bubuituri, 
iar flăcările exploziilor luminau cerul minute în şir. Încă două proiectile au fost  trase   
asupra amărâtului de depozit Jugopetrol de la Cukarica, deşi era deja făcut praf              
de cele două raiduri din nopţile precedente. De această dată, au fost rupte şi firele 
tramvaiului care trecea prin apropiere. După ce au lovit  Lipovica, Resnik, Batajnica           
şi Avala, toate zone de la periferie, piloţii NATO au renunţat la încercarea de a străpunge 
barajul antiaerienei şi s-au retras spre nord. Imediat, am numărat trei explozii             
dinspre Novi Sad. Satele Mandjelos şi Iriski Venac, de pe muntele Fruska Gora,      
fuseseră lovite ceva mai devreme. A urmat regiunea dintre Sremska Mitrovica şi Belgrad, 
asupra căreia erau din nou lansate proiectile de mare putere, ce căutau să atingă 
buncărele subterane. 

La 2.15, am auzit  din nou vuietul avioanelor. De această dată, atacul a durat           
aproape o oră. Şi a început spectaculos. Abia am păşit  pe acoperiş, când cerul s-a luminat 
de 2-3 flame albăstrui, urmate de o explozie şi de întuneric. S-a luat  curentul din nou.      
Cu casca de la micul aparat  de radio în ureche, am reuşit să prind frecvenţa postului       
de radio Novosti, care, în ultima vreme, devenise cel mai prompt la anunţarea ştirilor: 
pana de curent  se datora bombardării termocentralei “Kolubara” de la Veliko Crljano        
şi a celei de la Kovilovo. Însă NATO nu a mai aruncat  bombe cu grafit, ci proiectile 
obişnuite, care au distrus parţial instalaţiile electrice şi au rănit cel puţin 12 muncitori. 



Bombe cu grafit erau lansate, în acelaşi timp, asupra termocentralei de la Veliko Gradiste, 
de lângă Pozarevac, şi asupra instalaţiilor hidrocentralei de la Bajina Basta. Până la 3.15, 
avioanele au tot survolat Belgradul, dar la mare altitudine, ferindu-se de tirurile 
antiaerienei, care nu au contenit o clipă. Am coborât, bâjbâind, pe scări, pentru că        
îmi uitasem lanterna în cameră şi am răsuflat uşurat când am văzut sticlele din plastic 
pline cu apă, care îmi zâmbeau, complice, din baie. Robinetele secaseră, desigur.           
Am aprins lumânarea de pe noptiera şi, când mă gândeam să mă culc, am auzit din nou 
avioanele. Era 3.45. 

De pe acoperiş, am urmărit  din nou luptele dintre antiaeriană şi avioanele inamice.  
Câteva bubuituri s-au auzit dinspre Batajnica, unde a fost  atinsă şi pista aeroportului. 
Două obuze au explodat la Makis, o suburbie a Belgradului unde se afla uzina de apă.      
La Radio Novosti au început să anunţe efectele bombardamentelor din orele precedente. 
Între 1.00 şi 4.00, avusese loc cel mai puternic atac asupra regiunii Sremska Mitrovica, 
fiind avariată şoseaua Mandjelos-Lezimir, satele din zona Iriski Venac, Stara Pazova         
şi Batajnica. La 2.30, un pilot  s-a întors să desăvârşească distrugerea podului            
peste canalul Bega Veche de la Zitizde, de pe şoseaua dintre Zrenjanin şi Timişoara, 
asupra căruia a lansat încă trei proiectile. La 2.42, mai multe explozii au răsunat                 
la marginea oraşului Bor. Au fost avariate clădirile bibliotecii centrale, magazinele din jur, 
gara şi staţia de transformare a curentului, întregul bazin carbonifer rămânând în beznă. 
De la 3.54, timp de o jumătate de oră, asupra zonei industriale a oraşului Sombor             
a căzut un covor de bombe. Au fost  avariate două fabrici, 20 de case şi magazine,         
iar un nor de fum negru acoperise oraşul.  

Când atacul asupra Belgradului a încetat, am coborât să mă culc. Înainte de a adormi,     
mi-am mai notat câteva informaţii despre noaptea care se sfârşea. La ora 2.00,                       
au fost bombardate cu grafit şi instalaţiile electrice de la Niska Banja, de lângă Nis.        
La 3.45, încă două proiectile au lovit  staţia meteo şi emiţătorul radio de pe muntele Palic 
şi, în continuare, avioanele au bombardat  turnul de televiziune de la Iriski Venac              
şi satul Mandjelos. După una din cele mai puternice bătălii aeriene de până acum,         
am adormit buştean. M-au trezit  sirenele de încetare a alarmei aeriene, la 6.18. Venise    
şi curentul. Era sâmbătă, nu aveam nimic de transmis până seara, aşa că am adormit      
la loc.  

Ministrul german de Externe Joschka Fischer a anunţat că va cere Alianţei Nord-Atlantice  
o nouă verificare a listei obiectivelor militare din Iugoslavia, după ce mai multe 
reprezentanţe diplomatice din Belgrad au fost atinse de bombele NATO, informează AFP. 
Purtătorul de cuvânt  al Departamentului de Stat al Statelor Unite James Rubin a replicat 
că loviturile aeriene asupra Iugoslaviei sunt cele mai precise întreprinse vreodată.         
"Din punctul nostru de vedere, campania aeriană a NATO reprezintă, în mod clar,  
utilizarea celei mai precise şi selective forţe aeriene din istorie." El a amintit că,       
potrivit NATO, doar 12 bombe şi-au ratat ţinta, dintr-un total de aproximativ 10.000 
lansate în Iugoslavia. "Ceea ce înseamnă 0,12%, o zecime din 1%." 



                        Cer înstelat în Serbia, colaj de Eugen Mihăescu



22 mai 1999

Pe la 10.00, când m-am trezit, curentul era din nou întrerupt. Apă la robinete – nici vorbă ! 
M-am spălat cum am putut, la lumina unei lumânări, turnându-mi, cu grijă, apă             
din sticlele de plastic pe care le oprisem în baie. Le-am numărat  şi m-am liniştit:      
aveam destule. Mie îmi ajungeau, dar când avea să se întoarcă Mile, va trebui                 
să adunăm mai multe. Apă de băut, însă, mai aveam doar două sticle şi m-am hotărât    
să ţin minte să-mi mai cumpăr. Nu eram prea îngrijorat, pentru că eram convins că sârbii 
vor reuşi să remedieze avariile şi, până spre seară, să ne dea din nou curent. Noroc că  
era sâmbătă şi aveam timp până seara să îmi adun informaţii despre ce se mai întâmplase 
şi să le corectez pe cele pe care le aveam deja. 

                           
          Transformatoare electrice, distruse de bombardamentele NATO

Media Center era deschis astăzi doar până pe la prânz, aşa că m-am grăbit să ajung    
până acolo. Din fericire, deşi nu aveau apă, aveau, în schimb, curent. Viktor m-a avertizat, 
dacă scriu în fişierul meu din computer, să-mi salvez tot timpul informaţiile, pentru că     
nu ştia când va cădea, din nou, curentul. Am început să-mi notez, în grabă, ce mai aflam 
din ştirile agenţiilor de presă sârbeşti. Când ceva mi se părea dubios sau neclar,                
îl rugam pe Viktor să mă ajute şi verificam informaţiile sunând la cunoştinţele lui             
din alte oraşe. Sau intram prin Internet în dialog cu tineri din diferite colţuri ale ţării,     
care îmi confirmau sau nu diverse ştiri. 

Bombardamentele s-au reluat – sau mai bine zis, nici nu s-au întrerupt – în Kosovo,      
încă de dimineaţă. La 7.00, s-a auzit o explozie pe muntele Goles, lângă Priştina.            
La 8.00, a fost lovit un sat de lângă Prizren. La 8.10, două proiectile au explodat         
lângă Urosevac, iar între 9.30 şi 10.20, a fost  bombardat oraşul Dragas. La 12.00,            
o bombă a căzut la Kosovska Mitrovica, iar la 12.02, a sunat alarma şi la Belgrad.           
În câteva minute, avioanele NATO au fost deasupra noastră. Câteva explozii au fost auzite 
în suburbia Lipovica, iar 3 rachete au lovit  satul Makis, la 5 km sud de Belgrad,     
încercând să nimerească uzina de apă sau conducta principală de alimentare a capitalei. 
Ceea ce m-a enervat teribil. Dacă făceam faţă penelor de curent, perspectiva de a rămâne 
fără apă mă înspăimânta. 



O nouă tabără de refugiaţi, care ar putea adăposti până la 10.000 de persoane,               
a fost deschisă astăzi la Hamallaj, la 35 de kilometri de Tirana, pentru a face faţă afluxului 
de refugiaţi din Kosovo, informează AFP. Gary Dowd, purtătorul de cuvânt al organizaţiei 
umanitare americane Samaritan's Purse, care girează această tabără, în colaborare        
cu organizaţia non-guvernamentală Oxfam şi UNHCR, a declarat că 300 de refugiaţi       
au fost primiţi deja aici. În Albania se află în prezent  433.400 de refugiaţi din Kosovo,    
din totalul de 924.000 de persoane care au părăsit provincia, potrivit  datelor furnizate     
de UNHCR.

M-am liniştit  la 13.15, când sirenele anunţau suspendarea alarmei aeriene. După doar      
o jumătate de oră, însă, sunau din nou. De această dată, avioanele au ocolit Belgradul   
sau au fost respinse de antiaeriană. Nu-mi dădeam seama, pentru că, ziua, m-aş fi urcat 
degeaba pe acoperiş. Soarele mă orbea şi nu se vedea mai nimic. Când mă pregăteam   
să plec de la Media Center, pentru că închideau, am văzut pe geam un nor de fum   
dinspre Smederevo. La 13.52, mai multe proiectile loviseră halele unor fabrici din zona 
industrială şi depozitele Jugopetrol din sudul oraşului. La 14.15, a fost atacat Leskovac, 
unde patru rachete bine ţintite au distrus cele trei avioane ale aeroclubului sportiv,            
garate pe pista unui miniaeroport. Apoi, timp de două ore, au atacat satul                
Veliko Grabovnica, din apropiere, unde bănuiam că sunt ascunse formaţiuni                  
ale Armatei Iugoslave, lansând cel puţin 10 proiectile. Un post  de radio anunţa                
că antiaeriana ar fi doborât la Leskovac un avion inamic. La 14.51, în timp ce leneveam   
pe terasa mea preferată din Trg Republike, sirenele anunţau suspendarea alarmei aeriene. 

Deşi plină de oameni, piaţa mi se părea săracă şi tristă. Pentru că nu era curent,   
concertul de prânz, intrat deja în obişnuinţă, fusese anulat. La o masă de lângă mine,     
s-a aşezat un grup de oameni, printre care am recunoscut câţiva ziarişti sârbi                
pe care îi mai întâlnisem la Centrul militar de presă sau noaptea, după câte un 
bombardament. M-am întors cu spatele, să nu mă recunoască şi să mă întrebe               
de ce m-am dat la fund, însă nu am putut să nu trag cu urechea la ce vorbeau. Veniseră 
de la un manifestaţie de protest  împotriva războiului, organizată în faţa Ambasadei Belgiei, 
la care au participat câteva sute de belgrădeni. Apoi au schimbat vorba,             
comentând indignaţi arestarea lui Dragomir Becirovic, corespondentul din Muntenegru        
al cotidianului “Politika”. 

                         
                                        Tabără de refugiaţi din Kosovo



NATO a recunoscut că a bombardat, din greşeală, în Kosovo, o poziţie ocupată de UCK,    
la circa 10 kilometri de graniţa cu Albania, crezând că este vorba de un post                   
al Armatei iugoslave, informează AFP. Obiectivul militar lovit, situat în localitatea Kosare,   
"a fost vizat  de către NATO pe baza unor informaţii potrivit cărora acest post se afla     
încă sub controlul armatei iugoslave," a declarat purtătorul de cuvânt al Alianţei        
Jamie Shea. Incidentul s-a produs în urmă cu două zile şi s-a soldat cu şapte morţi                
în rândurile separatiştilor albanezi.

La 16.17… surpriză ! La difuzoarele teraselor din Trg Republike a început                       
să răsune muzica. Venise curentul ! Am început să aplaudăm, iar eu m-am grăbit           
să-i cer chelnerului o cafea. Zâmbind trist, acesta mi-a atras atenţia că nu putea,      
pentru că nu se restabilise alimentarea cu apă a oraşului. Radio Novosti a anunţat          
că se va reuşi normalizarea funcţionării sistemului energetic naţional abia                   
spre sfârşitul zilei. Obiectivele prioritare (spitale, fabrici de pâine, uzine de apă,          
Poliţie şi Armată) erau deja alimentate cu energie electrică în majoritatea oraşelor          
din centrul şi nord-vestul ţării. În continuare, existau probleme la alimentarea cu apă, 
deoarece, chiar dacă primeau curent, pompele aveau nevoie de câteva ore bune        
pentru a restabili presiunea necesară. 

Am citit  în “Politika” detalii despre liberalizarea preţurilor, de la ministrul federal               
al Comerţului Borislav Vukovic. Am înţeles că motivul principal al deciziei era                   
că economia ar face faţă situaţiei şi firmele pot funcţiona la fel ca pe timp de pace.     
Ceea ce era, desigur, o iluzie. În continuare, erau exceptate de la liberalizare preţurile       
la grâu, porumb şi alte cereale, la carne şi semipreparate din carne, la zahăr, ulei,     
brânză, margarină, bere, câteva produse chimice şi metalurgice, la o parte a producţiei     
de confecţii şi pielărie, la automobile, aparatura de telecomunicaţii şi, desigur,                 
la medicamente. Oricum, micile firme private nu puteau scumpi produsele pe care            
le vindeau, pentru că rezervele financiare ale sârbilor (printre care erau foarte mulţi 
şomeri sau angajaţi şi pensionari care nu-şi mai primiseră banii de luni de zile)            
erau secătuite şi puterea de cumpărare era aproape nulă. 

Singura sursă de venit a foarte multor sârbi era micul comerţ, care degenera adesea        
în contrabandă. Tolerată, în oarecare măsură, de autorităţile iugoslave, contrabanda           
era descurajată, periodic, prin măsuri de forţă. Astăzi am aflat  că a fost închis            
free-shop-ul dintre cele două puncte de frontiera de la Stamora-Moraviţa, de la graniţa    
cu România. Cei trei angajaţi ai magazinului au fost arestaţi, pentru că vindeau ţigările        
la suprapreţ. În zona Veliko Gradiste, mai multe persoane au fost arestate şi condamnate, 
în regim de urgenţă, la 2 luni de închisoare şi amenzi de 4-500 DM, pentru contrabandă 
cu carburanţi cumpăraţi de la românii care mai îndrăzneau să treacă Dunărea cu bărcile.

Săptămânalul german “Welt  am Sonntag” citează un raport confidenţial al Statului Major 
al forţelor aliate din Europa, potrivit căruia bilanţul loviturilor aeriene întreprinse de NATO 
până în prezent este decepţionant. Bombardamentele nu au reuşit  să distrugă decât 300 
de piese de armament greu, să anihileze 10 poziţii de luptă şi nu mai mult de jumătate   
din avioanele MiG-29 sârbeşti. Dacă jumătate din mijloacele de apărare anti-aeriană        
de la altitudine mare şi medie au fost distruse, capacităţile iugoslave rămân intacte         
la joasă altitudine. Peste 1.000 de sisteme de armament, adaptate în mod deosebit  
pentru a acţiona împotriva elicopterelor Apache, sunt încă operaţionale.



Astăzi, Margit Savovic, preşedinta Comisiei iugoslave pentru cooperarea cu UNICEF,          
a declarat că bombardamentele NATO asupra Iugoslaviei au omorât  peste 1.200 de civili, 
dintre care aproape o treime sunt copii. “Aproximativ 30% dintre cei peste 1.200 de civili 
ucişi şi 40% dintre cei circa 5.000 de răniţi sunt copii. Mulţi copii prezintă tulburări          
de comportament, numărul copiilor maltrataţi va creşte, ca şi al celor care nu vor reuşi    
să-şi termine studiile primare, iar peste 60% dintre copiii iugoslavi vor avea nevoie          
de o formă de asistenţă socială." Margit  Savovic a acuzat NATO de crime de război,     
dând exemplu cele 20 de spitale şi 30 de centre medicale distruse sau avariate,           
până acum, de bombardamente. 

Românii au întins o mână de ajutor sârbilor. Astăzi, 46 de copii din Pancevo au plecat, 
pentru o vacanţă de 10 zile, pe litoralul românesc, în staţiunea Venus. E adevărat           
că transportul lor a fost  finanţat de doi oameni de afaceri sârbi, însă restul cheltuielilor         
a fost suportat de societatea “Prietenia”. Când au trecut prin Bucureşti, s-au speriat 
îngrozitor auzind tunetele unei ploi de vară, pe care le-au confundat cu exploziile 
bombelor. Colegii din Bucureşti mi-au citit  la telefon declaraţia lui Cornel Drajlovic,           
un puşti de 14 ani, care le-a povestit jurnaliştilor că a venit la mare “să se odihnească     
de la război” şi le-a descris cum fugea în adăpost  când auzea sirenele alarmelor aeriene    
şi cum au fost bombardate combinatele din oraşul său natal. 

Peste 5.000 de refugiaţi din Kosovo au sosit astăzi, la postul de trecere a frontierei          
cu Macedonia, a anunţat  UNHCR, citat  de AFP. Aceşti refugiaţi au ajuns cu un tren          
de 15 vagoane, plecat din Kosovopolje, şi cu 7 autobuze. Este vorba de cel mai important 
aflux de refugiaţi de la 5 mai, dată la care a fost închisă frontiera între Macedonia           
şi Kosovo pentru 15 zile. Refugiaţii au fost conduşi în taberele de la Brazda şi Cegrane.   
Alţi 200 de etnici albanezi din Kosovo, numai bărbaţi, au trecut graniţa cu Albania, 
declarând că fuseseră reţinuţi de autorităţile iugoslave la închisoarea Mitrovica.     
Bărbaţii, cu vârste cuprinse între 25 şi 60 de ani, au spus că, azi-dimineaţă, li s-a dat 
drumul să plece din închisoarea unde au stat cel puţin 16 zile. Ei au declarat  că nu cunosc 
motivele pentru care au fost reţinuţi şi apoi eliberaţi şi nici unul dintre ei nu cunoştea 
unde se află familia sa.

                      
                                   O brutărie din Belgrad, fără curent



Spre seară, când m-am întors la hotel, n-am reuşit să mai găsesc decât două sticle        
cu apă plată şi un bax de apă minerală, pe care le-am cumpărat  imediat, gândindu-mă   
că n-o să avem apă nici la noapte. Într-adevăr, când am ajuns la hotel, apa încă nu curgea 
la robinete, dar Nelu mi-a spus că sunt speranţe să vină mai târziu. Ce speranţe ?       
Abia mi-am transmis corespondenţa, că, la 20.20, s-a luat din nou curentul.               
Eram în restaurant şi mâncam un grătar cu cartofi prăjiţi, făcuţi pe plita încălzită cu gaz. 
Dule, chelnerul nostru, mi-a adus o lumânare, bombănind înjurături îngrozitoare             
la adresa americanilor şi a războiului.

Prevăzător, l-am rugat pe Boban, băiatul de la butic, să-l cheme pe unul din prietenii săi, 
de la care îmi cumpărasem un telefon mobil nou, ca să-mi aducă încă o baterie de rezervă 
şi un încărcător de maşină. Vorbisem cu Nelu că, dacă vor fi probleme grave                 
cu alimentarea cu energie electrică, să mă lase să-mi încarc telefonul în maşina lui.     
Eram terorizat  de gândul că nu voi mai avea cum să-mi transmit corespondenţele. 
Prietenul lui Boban mi-a adus o baterie nouă, tip litiu-ion, care putea fi reîncărcată 
indiferent de cât era de descărcată, fără să o distrug. 

La 21.05, a venit  din nou curentul. Însă doar pentru câteva minute. O jumătate de oră   
mai târziu, aveam din nou curent. Am apucat să-mi notez că NATO a bombardat din nou, 
în patru rânduri, închisoarea de la Istok. Cel puţin 20 de proiectile au atins pavilioanele 
închisorii şi, deocamdată, nu se cunoaşte numărul victimelor, deoarece echipele de 
intervenţie nu au reuşit să îndepărteze toate dărâmăturile până la căderea întunericului. 
În plus, operaţiunile de salvare erau îngreunate de raidurile repetate, ultimul durând 
aproape două ore. 

Şase avioane de vânătoare F/A-18 D Hornet, dintr-un număr total de 24 de aparate     
care vor sosi în Ungaria, au aterizat la baza aeriană de la Taszar, a declarat purtătorul      
de cuvânt al Ministerului ungar al Apărării Lajos Erdelyi, citat de AFP. "Avioanele             
de vânătoare vor susţine operaţiunile NATO în Kosovo şi în Iugoslavia," se arată           
într-un comunicat oficial al bazei aeriene. "Aceste aparate, având întrebuinţări multiple, 
oferă NATO numeroase posibilităţi în regiune şi pot  fi utilizate zi şi noapte.”             
Ungaria are rezerve cu privire la lansarea de atacuri de către NATO de pe teritoriul său, 
temându-se de o înrăutăţire a situaţiei minorităţii maghiare din Vojvodina.

Alarma a sunat la noi abia la 23.17. În Kosovo, atacurile aeriene începuseră mai devreme. 
La 19.30, piloţii NATO s-au dezlănţuit asupra satului Veliko Grabovnica de lângă Leskovac, 
cinci bombe de mare putere încercând să nimerească trupele iugoslave ascunse               
prin pădurile din zonă. La 20.00, în satele din jurul Prizren-ului au explodat                   
cel puţin 14 proiectile. Apoi, începând cu 21.30, vreme de două ore, avioanele NATO        
au aşternut un covor de bombe în întreaga provincie. Crainicii de la Radio Novosti,          
pe care îi ascultam non-stop, abia mai apucau să înşire distrugerile. Trei bombe          
lângă Kosovska Mitrovica. Altele la Priştina şi în oraşul Obilic. Două raiduri asupra oraşului 
Kursumlija. Încă două raiduri asupra satului Veliko Grabovnica. Apoi explozii la Podujevo   
şi din nou Kursumlija. 



Apoi am urcat scările în fugă, să ajung pe acoperiş, pentru că avioanele au ajuns şi la noi. 
Întâi au atacat Novi Sad-ul, la 0.20. Piloţii nu au lansat nici un proiectil, ci au utilizat     
nişte simulatoare cu infraroşii, pentru a-i face pe sârbi să-şi deconspire poziţiile bateriilor 
antiaeriene, însă aceştia nu s-au lăsat păcăliţi. Apoi s-au dezlănţuit. La 0.58, a început 
atacul asupra Belgradului şi a durat o jumătate de oră. Avioanele veneau dinspre nord, 
dinspre Ungaria şi foloseau spaţiul aerian românesc pentru a se retrage după fiecare atac. 
Survolau Belgradul şi insistau să atace obiective din sud şi vest. Am auzit câteva bubuituri 
dinspre Obrenovac, apoi avioanele ne-au survolat  din nou şi s-au retras spre nord.          
Au lovit Pancevo, după care s-au concentrat  asupra oraşului Sabac. Antiaeriana a reuşit   
să doboare o rachetă, însă alte trei au nimerit depozitele Jugopetrol şi un camping         
de la marginea oraşului. S-au mutat  la Sremska Mitrovica, unde au bombardat  crunt 
şoseaua dintre satele Mandjelos şi Lezimir şi un releu de televiziune. Apoi             
coastele muntelui Fruska Gora. Şi din nou au venit peste noi. Am văzut câteva explozii 
dinspre aeroportul Surcin, după care s-a lăsat liniştea. 

Nu ştiam ce să fac. Am coborât în cameră, să mă încălzesc un pic, pentru că afară         
se făcuse frig. La 2.52, a trebuit sa urc înapoi. O serie de explozii au luminat  orizontul 
dinspre aeroportul Batajnica. Observasem că flancul de est al centurii de baterii 
antiaeriene ale Belgradului nu prea trage. N-am observat numai eu, pentru că avioanele 
au profitat şi au început să coboare peste oraş din acea direcţie. Câteva explozii puternice 
s-au auzit  dinspre Strazevica (o porţiune din cartierul Rakovica, unde se află o carieră      
de piatră şi erau camuflate unităţi militare şi câteva tunuri grele ale antiaerienei).           
În sfârşit, sârbii au reuşit să pulverizeze în aer o rachetă, după care atacul a încetat. 

Preşedintele finlandez Martti Ahtisaari a declarat  la Helsinki că adevăratele negocieri 
legate de criza din Kosovo nu au început încă şi că tentativa sa de mediere încearcă          
să le pregătească, informează AFP. La întoarcerea din Suedia, unde a avut o serie          
de convorbiri cu secretarul general al ONU Kofi Annan, Ahtisaari şi-a exprimat speranţa    
că va obţine rezultate până la summitul UE de la Koln, programat pentru zilele de 3 şi 4 
iunie sau, în orice caz, înainte de preluarea preşedinţiei Uniunii de către Finlanda,            
la 1 iulie. 

                  
      Transformatoarele electrice de la Veliko Crljani, după bombardament



La 4.00, când mă hotărâsem să mă spăl ca pisica, cu apa din sticlele ce le aveam,           
s-a luat din nou curentul. Afară vuiau avioanele, aşa că am urcat, cu lanterna în mână,    
pe acoperiş. La timp ca să asist  la două explozii strălucitoare dinspre Batajnica.             
De altfel, în afară de tirurile antiaerienei, erau singurele surse de lumină peste un Belgrad 
cufundat  în beznă. Apoi, cerul a fost luminat de câteva flame albăstrui şi de                  
un incendiu îndepărtat, dinspre sud. Radio Novosti a anunţat că două rachete au lovit 
transformatoarele termocentralei “Kolubara” de la Veliko Crljani. Alte două rachete          
au spart  în bucăţi două blocuri ale termocentralei “Nikola Tesla” de la Obrenovac.          
De aceea, întreaga Serbie rămăsese fără curent. Şi fără apă. Culmea era că problemele    
la alimentarea cu apă erau dublate, în urma bombardamentelor de astăzi după-amiază,       
de avarierea uzinei de apă de la Makis, care deservea Belgradul. 

Lăsând în urmă o ţară cufundată în întuneric, avioanele NATO s-au întors la bazele lor.  
Am coborât în cameră, m-am spălat cum am putut şi m-am trântit în pat. Am avut          
un somn agitat, pentru că nu reuşeam să-mi scot  din minte iritarea provocată de lipsa     
de curent şi apă. La 6.42, m-am mirat de unde mai găsiseră sârbii energie să pornească 
sirenele ce anunţau încetarea alarmei aeriene. Ştiam ca e duminică, n-am de transmis ştiri 
decât seara, aşa ca m-am chinuit să adorm la loc.

23 mai 1999

Când m-am trezit, nu aveam nici curent, nici apă. Ziua începea destul de deprimant,     
deşi afară era vreme bună. Mai aveam apă în sticle, însă, pe măsură ce-mi turnam          
să mă spăl, mă enervam tot mai tare. Era un chin, dar n-aveam ce face. Am coborât 
bombănind şi l-am rugat pe Nelu să-mi facă o cafea pe plita cu gaz din bucătărie.          
Am comentat cu el situaţia. Nu ni se părea prea roză. Întreruperile de curent şi de apă 
puteau afecta moralul oamenilor mai mult decât orice bombardament. Simţeam             
pe pielea mea. 

Am strâns din dinţi şi am plecat  în oraş, încercând să descopăr vreun cartier                
care să aibă curent. Fără noroc. Cel puţin în centru, nu am găsit. Îmi era greu şi să aflu  
ce s-a mai întâmplat prin alte părţi, pentru că – fără curent  – nici computerele,              
nici Internet-ul nu funcţionau. M-am dus până în piaţă, să-mi cumpăr baterii de rezervă     
şi lumânări. Hoinărind prin piaţă, n-am rezistat tentaţiei: mi-am cumpărat şi un joc 
electronic, ca să-mi omor timpul în nopţile lungi, când nu aveam cu cine să schimb          
o vorbă. Cel puţin până se va întoarce Mile. 

UCK a cerut intensificarea raidurilor NATO împotriva fostei Iugoslavii, în ciuda bombardării 
din greşeală, de către aviaţia aliată, a uneia dintre bazele sale, informează AFP. 
Bombardarea de către Alianţa Nord-Atlantică a unei baze a UCK a fost o "greşeală tehnică, 
însă atacurile aeriene trebuie să continue şi să fie intensificate", a declarat  Hashim Thaqi, 
liderul politic al UCK.



Bombardamentele asupra trupelor iugoslave din Kosovo nu au contenit nici o clipă.        
Mi-am notat pe fugă că, începând cu ora 8.00, avioanele NATO au lansat 10 proiectile 
asupra unui sat de lângă Gornji Milanovac. Apoi alte 13 în jurul Urosevac-ului.                
La 12.42, şase rachete au lovit aeroportul Ponikve, de lângă Uzice. Apoi, la 13.10,            
a început  un bombardament furibund asupra Prizren-ului, unde au explodat cel puţin       
22 de bombe. Alte 20 au lovit un sat de lângă Priştina, între 14.15 şi 15.03. 

Centrul de presă din Priştina anunţase că, azi-noapte, în timpul unui raid asupra localităţii 
Merdare, de lângă frontiera administrativă dintre Kosovo şi Serbia, deputatul sârb       
Dragan Milunovic a fost ucis. Acesta era membru al Partidului Radical din Serbia,      
condus de Vojislav Seselj. Au anunţat că, în regiunea Klina din centrul provinciei Kosovo, 
antiaeriana ar fi doborât un avion A-10 Thunderbolt, aşa-zisul “distrugător de tancuri”. 
Desigur că informaţia a fost, imediat, dezminţită de oficialii NATO, în eternul război         
al declaraţiilor şi dezminţirilor care a fost una din caracteristicile acestui război. 

          
                             Un brutar din Belgrad, fără curent electric

Periodic, posturile de radio anunţau că, în ciuda eforturilor disperate ale echipelor          
de intervenţie, avariile de la sistemul energetic naţional nu au fost  remediate. Rezerva    
de apă a Belgradului era în scădere, iar pe străzi îşi făcuseră apariţia cisterne lângă care 
oamenii îşi aşteptau, disciplinaţi, rândul să-şi umple sticlele cu apă. Sârbii erau sfătuiţi ca, 
atunci când va veni curentul, să nu folosească aparate electrice de mare putere,        
pentru a nu dezechilibra din nou sistemul. De asemenea, se repeta sfatul ca toată lumea 
să-şi facă provizii de apă potabilă. Încercând să risipească neliniştea, autorităţile anunţau 
că se asigură energie şi apă pentru spitale şi brutării, însă acestea din urmă   
funcţionează doar la jumătate din capacitate. 



În două luni de operaţiuni în Kosovo, NATO a distrus o treime din armamentul greu         
al Armatei iugoslave şi peste 100 de avioane ale forţei ariene sârbe, a afirmat            
purtătorul de cuvânt al Alianţei Jamie Shea, citat  de AFP. Aceste 100 de aparate      
pierdute de iugoslavi reprezintă aproximativ jumătate din totalitatea avioanelor de luptă 
de primă linie pe care le aveau. “Circa 75% dintre poziţiile fixe ale lansatoarelor             
de rachete sol-aer au fost distruse.”  

Profitând de problemele mari cu care se confruntau sârbii, Milo Djukanovic a început       
să întindă coarda. A apărut la televiziune, cerând o reforma Constituţiei Iugoslaviei,     
care să acorde o mai mare autonomie Muntenegrului în interiorul Federaţiei Iugoslave.    
"O reformă a sistemului constituţional şi juridic al Iugoslaviei trebuie să aducă 
Muntenegrului şi politicii sale de stat distincte un cadru suficient de larg, o autonomie 
suficientă pentru a-i permite să exprime şi să realizeze interesele sale strategice naţionale 
şi de stat," a declarat Djukanovic. El l-a acuzat pe Milosevic că refuză să convoace 
Consiliul Suprem de Apărare a Ţării, pentru a nu se confrunta cu argumentele sale,      
care îi condamnă politica şi “acest război nesăbuit şi inutil cu NATO”. 

Teoretic, conform Constituţiei, Serbia şi Muntenegru se bucură de drepturi egale             
în cadrul federaţiei. Practic, însă, Slobodan Milosevic şi apropiaţii săi ţin frâiele puterii. 
Parlamentul federal este un legislativ de paradă, în care reprezentanţii Muntenegrului       
nu au prea mari puteri şi, oricum, marile decizii (cum a fost şi decretarea stării de război) 
le ia preşedintele sau guvernul. “Practica a demonstrat că prevederile Constituţiei 
iugoslave se pretează cu uşurinţă la manipulări din partea regimului de la Belgrad,      
care aduc prejudicii Muntenegrului,” a spus Djukanovic. Aceste declaraţii, făcute              
la întoarcerea dintr-un turneu prin ţările occidentale, erau total lipsite de inspiraţie. 
Sârbilor şi muntenegrenilor nu le stătea mintea la subtilităţile politicienilor, atâta vreme   
cât în fiecare noapte ploua cu bombe. 

Şi reacţiile nu s-au lăsat aşteptate: Partidul Socialist  Popular (SNP), al cărui lider,       
Momir Bulatovic, era un protejat  al lui Slobodan Milosevic, l-a acuzat pe Djukanovic         
că “aţâţă pasiunile politice şi provoacă confruntări civile”. Bulatovic fusese preşedinte      
al Muntenegrului pe vremea marii Federaţii  Iugoslave, când, după unele ezitări, a trecut 
de partea lui Milosevic, în timpul războaielor din Croaţia şi Bosnia. A fost învins               
în alegerile prezidenţiale de Milo Djukanovic, însă Milosevic l-a numit  prim ministru          
al guvernului federal, în ciuda protestelor acestuia, care l-a acuzat  de lipsă de legitimitate. 
În comunicatul său, partidul lui Bulatovic a declarat: “ Djukanovic este, fără îndoială, 
conştient  că, după turneul său diplomatic în ţările agresoare, nu se mai bucură               
de susţinerea populaţiei din Muntenegru şi nici nu mai poate fi membru de facto              
al Consiliului Suprem de Apărare a Ţării. El a exprimat cu claritate intenţia de secesiune    
a Muntenegrului”. Era fascinant cu câtă uşurinţă vorbeau tot felul de lideri                      
în numele poporului, acuzând sau susţinând un personaj sau altul. În timp ce          
oamenii de rând se chinuiau să îndure bombardamentele şi nenorocirile războiului, 
ignorând aproape total politicianismul ieftin. 



Fostul secretar de stat american Henry Kissinger l-a acuzat pe Clinton, într-un editorial 
publicat în ultimul număr al săptămânalului "Newsweek", că politica sa în Kosovo    
slăbeşte relaţiile cu China şi Rusia. "Acţiunea NATO ameninţă să reducă la zero      
relaţiile dintre Statele Unite şi Rusia în viitorii ani. În plus, la Beijing, bombardarea 
ambasadei chineze de la Belgrad a slăbit relaţiile instabile dintre americani  şi chinezi.”

         
                                     Antiaeriana Belgradului în acţiune

Pentru că eram mai liber, mi-am răsfoit carneţelul de notiţe şi mi-am extras câteva idei 
pentru reportajul de atmosferă despre bişniţarii români şi sârbi pe care i-l propusesem 
Corinei Hădărean, pentru emisiunea de dimineaţă. M-a sunat şi l-am înregistrat  din prima, 
fără greşeli. Eram foarte stresat să-mi conserv cât mai mult  bateriile telefonului mobil. 
Una era deja aproape epuizată şi nu aveam curent  să o reîncarc, aşa că m-am concentrat 
şi n-a fost nevoie să repetăm nimic. I-am povestit, în câteva cuvinte, despre criza          
de carburanţi şi ţigări, la care s-au adăugat, treptat, zahărul, uleiul, detergenţii               
şi alte produse. Criză care i-a creat şi pe bişniţari. 

Deşi, în virtutea legii marţiale, împotriva lor au fost anunţate măsuri drastice,           
acestea au fost aplicate destul de rar şi atunci pentru a nu permite extinderea 
fenomenului. În mod tacit, piaţa neagră era încurajată, pentru că devenise o supapă,      
un mod de a suplini sărăcia şi criza. De bază este contrabanda cu românii.                     
În ultima vreme, însă, am auzit tot mai des cum sârbii se întrebau ce se va întâmpla    
când vor ajunge la fundul sacului, cheltuind şi ultimele economii puse deoparte               
în anii de prosperitate. Criza provocată de bombardarea infrastructurii economice a ţării, 
care, în viziunea liderilor occidentali, ar fi trebuit să determine poporul să se ridice 
împotriva regimului lui Slobodan Milosevic, nu a avut efectul scontat până acum.             
Şi aceasta, deoarece sârbii au perceput acest război ca o agresiune fără precedent    
asupra ţării lor, iar victimele provocate de bombe printre civili le-a trezit sentimentul       
că NATO nu luptă doar împotriva soldaţilor, ci împotriva fiecăruia dintre ei. 



Ultimul bilanţ comunicat de Poliţia sârbă a anunţat că, de la începutul războiului,           
au fost arestaţi 1.318 speculanţi (dintre care 1.114 sunt cercetaţi în stare de libertate),    
au fost confiscate 67 tone de zahăr, 227 tone de făină, 15.000 de litri de ulei comestibil, 
17 tone de cafea, 32 de tone de sare, 309 tone de motorină şi benzină, 10.000 de litri                
de băuturi alcoolice şi 78.000 de baxuri de ţigări, toate provenind din contrabandă.  
Numai în Belgrad, poliţiştii au confiscat de la speculanţi mărfuri în valoare                      
de 16,5 milioane de mărci germane ! 

Autorităţile au refuzat accesul în Iugoslavia a două camioane cu ajutoare umanitare      
care veneau din Bulgaria şi erau destinate minorităţii bulgare şi spitalului Dragisa Misovic 
din Belgrad, bombardat miercurea trecută de NATO, conform postului naţional bulgar de 
radio. Dat fiind faptul că Guvernul iugoslav a afirmat că nu va permite                    
accesul camioanelor, dacă ajutoarele nu vor fi distribuite de reprezentanţii săi, acestea    
nu au plecat încă din Bulgaria, a declarat adjunctul ministrului Afacerilor Externe,        
Marin Raikov. "Considerăm că trebuie să aşteptăm şi să insistăm pentru ca aceste 
ajutoare să ajungă la simplii cetăţeni iugoslavi."

Unul dintre prietenii mei din Belgrad, care lucra la agenţia de presă Beta, mi-a arătat       
o scrisoare deschisă pe care locuitorii oraşului Cacak i-au adresat-o lui Milosevic.            
“În acest  moment, veţi decide soarta noastră, a tuturor. Vă cerem să încetaţi imediat   
acest  război şi să luaţi această decizie ţinând cont de suferinţele pe care le îndură  
poporul pe care îl conduceţi.” Mi-a spus că, la iniţiativa unui grup de profesori, medici, 
ingineri şi muncitori, la Cacak s-a constituit “Parlamentul cetăţenilor”, care îl sprijină       
pe primarul Velimir Ilic şi a coordonat  o serie de demonstraţii împotriva războiului.         
De altfel, Ilic se afla deja în atenţia Poliţiei militare, pentru că l-a acuzat public                 
pe Milosevic că este responsabil pentru bombardamentele NATO împotriva Iugoslaviei. 

M-am hotărât  să urmăresc cu atenţie ce se întâmpla la Cacak. Nu credeam că autorităţile 
militare vor rămâne fără reacţie, riscând ca protestele de acest gen să se extindă.           
Pe lângă asta, reprezentanţii Partidului Democrat au dat publicităţii o declaraţie a lui  
Zoran Djindjic, care a anunţat că autorităţile de la Belgrad i-au trimis un ordin               
de concentrare. “Această acţiune face parte din strategia pusă la cale de regimul lui 
Slobodan Milosevic, care a început în ziua în care am fost acuzat  pe nedrept că am fugit                  
în Germania, unde aş fi cerut continuarea bombardamentelor NATO.” Indignarea sa        
ar putea părea sinceră, dacă declaraţia n-ar fi ajuns la Belgrad printr-un mesaj expediat 
prin fax de la Berlin. 

În lupta lor contra lui Milosevic, liderii Opoziţiei iugoslave păreau nişte handicapaţi.   
Acesta avea o abilitate extraordinară de a jongla cu legile – draconice sau nu – pentru     
a-i pocni în moalele capului, când le era lumea mai dragă. Aceştia nu înţelegeau             
şi nu reuşeau deloc să-i răspundă cu aceeaşi monedă. Exemplul Djindjic este relevant: 
după ce a avut grijă ca toată lumea să afle că acesta a fugit din Serbia,                      
întâi în Muntenegru şi apoi în Occident, Milosevic şi-a pus oamenii să-i trimită acest     
ordin de concentrare, pentru a sublinia şi mai mult faptul că ar fi nevoie de el în Serbia,    
pentru a-şi îndeplini datoria de apărare a patriei. În plus, Milosevic ştia că,          
neputând să răspundă convocării, Zoran Djindjic va fi anchetat de Justiţia militară şi,            
chiar dacă îşi va dovedi nevinovăţia, procesul va dura şi va aminti multă vreme sârbilor                   
de laşitatea liderului Partidului Democrat. 



Ministrul rus de Externe Igor Ivanov a lăsat să se înţeleagă că unul dintre scopurile 
bombardamentelor NATO în Iugoslavia ar putea fi zădărnicirea eforturilor Moscovei         
de a rezolva criza din Kosovo. "Vă voi spune ceva care ne surprinde. Atunci când        
Viktor Cernomîrdin se afla la Belgrad - şi era vorba de cea de a treia sa vizită,                 
în cadrul unei misiuni care nu reflectă numai interesele ruse, ci şi pe acelea ale multor   
alte ţări - bombardamentele şi-au atins intensitatea maximă," a constatat ministrul,      
într-un interviu acordat CNN. "Atunci, se pune întrebarea cine încearcă să mineze 
negocierile?"

                          
                  Milo Djukanovic, preşedintele Muntenegrului în 1999

Mi-am cumpărat  câteva ziare şi m-am aşezat la o masă de pe terasa din Trg Republike,   
să le răsfoiesc. Un mare scandal a izbucnit în Muntenegru, din cauza lui Dragomir 
Becirovic, şeful subredacţiei din Podgorica a cotidianului “Politika”. Vineri după-amiază,     
la ora 17.00, doi poliţişti în civil au bătut la uşa acestuia şi l-au dus la sediul Poliţiei,     
unde l-au reţinut vreme de 8 ore. Era pentru prima oară când, în Muntenegru,       
poliţiştii interogau un jurnalist, din cauza celor scrise de acesta. În numărul din 20 mai, 
Becirovic publicase în “Politika” un articol intitulat “Djukanovic pe aripile NATO”,        
despre turneul diplomatic al preşedintelui muntenegrean în Germania şi Franţa.          
Poliţiştii l-au chestionat despre sursele care i-au dezvăluit că Milo Djukanovic ar fi plecat        
în străinătate, decolând de la Dubrovnik, cu un avion al NATO. 

Aceasta era doar una din acuzaţiile grave aduse lui Milo Djukanovic de ziaristul sârb.       
În numărul său de astăzi, “Politika” a reprodus încă o dată articolul lui Becirovic.            
M-am amuzat  citindu-l, pentru că era bine scris şi împănat  cu destule elemente picante. 
Articolul amintea că Djukanovic orchestrează în Muntenegru o campanie de denigrare       
a Armatei iugoslave care staţionează în această ţară, interpretând, în sensul rău,       
iniţiativa acestuia de a solicita modificarea Constituţiei, pentru ca Muntenegru să deţină   
un rol mai important în cadrul Federaţiei Iugoslave. Ziaristul a accentuat că Djukanovic    
nu a venit la Belgrad, să discute aceste probleme cu preşedintele iugoslav            
Slobodan Milosevic, cum ar fi fost normal, ridicându-le, în schimb, în Occident,                 
la Conferinţa pentru problemele ţărilor din estul Europei. În finalul articolului, Becirovic      
a adăugat că, la întoarcere, Djukanovic a luat cu el în avion un grup de vânători            
din Occident, amatori să împuşte sălbăticiuni în pădurile Muntenegrului. Ceea ce,     
pentru sârbi, care cunoşteau renumele de bişniţari şi contrabandişti al muntenegrenilor, 
suna foarte verosimil. 



După trei ore de la arestarea lui Becirovic, şeful Poliţiei din Podgorica l-a sunat                  
pe Bud Simonovic, preşedintele Federaţiei Jurnaliştilor din Iugoslavia, anunţându-l         
că acesta este anchetat. “Ştiam că a primit câteva telefoane de ameninţare, însă             
nu mă aşteptam, din partea autorităţilor muntenegrene, la aşa o încălcare grosolană       
a libertăţii cuvântului,” a declarat  Simonovic. El a mobilizat, imediat, un grup numeros     
de ziarişti şi avocaţi, care s-au dus în audienţă la primul ministru şi la preşedintele 
Parlamentului muntenegrean. La intervenţiile acestora, Dragomir Becirovic a fost eliberat, 
în jurul orei 1.00. 

O nouă pată de petrol, cea de-a optsprezecea de la începutul atacurilor NATO                 
în Iugoslavia, a apărut pe Dunăre în zona Bulgariei, a anunţat  agenţia de presă BTA.   
Pata, cu o lungime de 4 km şi o lăţime de 150 de metri, a fost observată de Poliţia bulgară 
de frontieră. Oamenii de ştiinţă bulgari au constatat că nivelul concentraţiilor                 
de hidrocarburi toxice din atmosferă a crescut şi că, după părerea lor, acestea vin     
dinspre o rafinărie iugoslavă avariată în cursul bombardamentelor. Această creştere          
a poluării apărea în urma contactului cu aerul a substanţelor petrochimice de la rafinăria 
din Prahovo. 

Desigur că toate ziarele de astăzi au preluat un articol din săptămânalul german         
“Bild am Sonntag”, care demonstra că elicopterul Apache care s-a prăbuşit la începutul 
acestei luni în Albania - incident în care au murit doi militari americani - nu a căzut         
din cauza unei “defecţiuni tehnice”, aşa cum anunţaseră oficialii NATO. Citând câteva 
rapoarte secrete ale Alianţei, ziarul german preciza că, în realitate, elicopterul a fost 
doborât de o rachetă a antiaerienei sârbe. Printre alte date, în rapoarte se arată             
că aparatul a explodat în aer, “într-o imensă minge de foc”, ceea ce nu se putea întâmpla 
din motive tehnice. 

                 
                        Elicopterul Apache prăbuşit în Albania în mai 1999



Mi-a atras atenţia un alt  articol, publicat  în săptămânalul “Ilustrovana Politika”,         
despre povestea lui Aleksander Sunjka, un profesor de limba şi literatura sârbă             
din Backa Palanka, orăşel de la graniţa cu Croaţia. La începutul lunii aprilie, acesta fusese 
mobilizat şi trimis la o unitate de artilerie antiaeriană, amplasată undeva pe malul Dunării, 
lângă Novi Sad. În noaptea de 7/8 aprilie, în timp ce manevra un tun de mare calibru, 
alături de un soldat încorporat, şi el, de numai 15 zile, profesorul a reuşit  să doboare     
un avion de tip F-15 E. “L-am văzut venind, am ochit şi am tras,” povestea Sunjka.       
“Am văzut  cum aparatul se prăbuşeşte şi două paraşute se deschid. Erau piloţii.        
După o jumătate de oră, am auzit  elicopterul de recuperare, însă, fiind întuneric şi ceaţă, 
nu i-a găsit. A doua zi, împreună cu pescarii şi vânătorii de prin partea locului,              
care cunosc bine fiecare colţişor, i-am căutat noi şi am reuşit să dăm de ei.              
Primul lucru pe care l-a strigat pilotul avionului a fost “I am Belgian, no Americano !”    
Avea 42 de ani şi era însoţit  de copilotul său, o femeie de 28 de ani. I-am predat 
Comandamentului Garnizoanei din Novi Sad.” 

După o săptămână, tot  noaptea, Sunjka a reuşit  să doboare încă un avion inamic.     
“Zbura foarte jos, cam la 500 de metri altitudine,” povestea profesorul. “Cred că               
l-am nimerit fix în cabină. Aparatul a explodat în aer şi nu cred că pilotul a supravieţuit.” 
Povestea mi s-a părut  inventată, însă, după ce am sunat la prietenii mei din Novi Sad,  
care m-au ajutat să aflu nişte numere de telefon de la Backa Palanka, am aflat              
că Aleksander Sunjka există cu adevărat, ba chiar devenise eroul oraşului.                     
În familia sa existau antecedente războinice: străbunicul său, Stojan Sunjka, a luptat       
în Primul Război Mondial, bunicul lui, Ostoja Sunjka, a fost  şeful brigăzii “Stari Vujadin”     
în cel de-al Doilea, iar soţia sa spune că a mai avut parte de un război, la Vukovar,        
însă nu doreşte să-şi mai amintească de ororile văzute acolo. Erau prea multe elemente 
reale, ca interviul să fie o ficţiune. Mândru de el, profesorul explica ziariştilor:              
“Nu este foarte greu să dobori un avion. E ca la fotbal. Vezi ţinta, o priveşti precum         
un fotbalist poarta, ocheşti şi tragi. Dacă ai noroc, îl nimereşti.” 

Ţările din G-8 sunt încă destul de departe de un acord asupra textului de rezoluţie           
a Consiliului de Securitate al ONU referitoare la Kosovo, a anunţat guvernul britanic,     
citat  de AFP. "Faptul că discutăm serios şi în detaliu cu Rusia despre viitorul Kosovo este 
un semn pozitiv," a declarat  secretarul de stat din Ministerul Afacerilor Externe Tony Lloyd. 
Directorii politici din G-8 au încheiat, vineri, la Bonn, cea de-a doua reuniune, fără a realiza 
vreun progres notabil. Principalul obstacol rămâne alcătuirea şi structura 
comandamentului forţei internaţionale care va fi desfăşurată în provincia sârbă           
după retragerea trupelor iugoslave.

Spre seară, m-am întors la hotel “Toplice”, să-mi pregătesc corespondenţa pentru Ştirile   
de la 19.30. Chiar când transmiteam, în zona noastră a revenit curentul electric.           
Vocea mi s-a înviorat  şi, cu telefonul la ureche, vorbind cu Andreea Esca, m-am dus     
până în baie, să verific apa. Ghinion ! Robinetul se încăpăţâna să rămână sec.            
Ceva mai târziu, un firicel de apă de culoare roşiatică, din cauza oxidului depus pe ţevi,    
a început să se prelingă în chiuvetă, însă presiunea era insuficientă ca să umple      
bazinul WC-ului. Ce să mai vorbim de duş!



                   
                               Urmările unui bombardament la Urosevac

Am rămas în cameră, să urmăresc jurnalul RTS. Prin avalanşa de ştiri despre protestele 
din diferite colţuri ale lumii, împotriva raidurilor NATO asupra Iugoslaviei, printre atacurile 
la adresa preşedintelui Milo Djukanovic şi imagini filmate la centralele electrice avariate 
sau distruse de bombardamentul de noaptea trecută, am aflat şi o informaţie                
de ultimă oră. La 19.50, avioanele au lansat  trei rachete asupra unui cartier rezidenţial, 
locuit de etnici albanezi, din oraşul Urosevac. Se pare că ţinta atacului a fost o uzină      
de ţevi laminate din apropiere, însă cel puţin o rachetă şi-a ratat ţinta. Zece case            
au fost  distruse, alte zece au fost  avariate, iar drumul spre uzină era plin de gropi             
şi fragmente de obuze. Şapte persoane au fost rănite, dintre care două sunt în stare gravă 
la spital.  

Era cel de-al treilea atac asupra Urosevac-ului din această zi, după cele de la orele 8.45    
şi 12.35. Alois Lushi, un bătrân albanez a cărui declaraţie telefonică a fost transmisă       
de RTS, povestea că se temea de mai multă vreme că uzina va fi bombardată şi şi-a trimis 
cele 4 fete şi cei 3 băieţi, împreună cu familiile lor, în Macedonia. El s-a întors în Urosevac, 
cu doi dintre fiii săi, pentru a avea grijă de gospodării. În urma atacului din această seară, 
băiatul cel mic, în vârstă de 14 ani, a fost lovit la cap, iar fratele său, de 23 de ani,           
a fost rănit la braţ de o schijă. Bătrânul nu-şi revenise din şoc şi, în timp ce povestea       
ce s-a întâmplat, plângea în hohote. 

Un membru UCK a fost rănit  în cursul luptelor de astăzi, de la graniţa dintre Albania        
şi Kosovo, a declarat pentru AFP un purtător de cuvânt al OSCE. "A fost rănit  în luptele    
din culoarul Padesh şi internat în spitalul din Tropoja," a declarat la Tirana, Andrea Angeli. 
Luptele dintre UCK şi armata sârbă au avut loc în apropiere de Kosare,                          
un post de frontieră sârb ocupat în prezent de separatiştii albanezi. Aceştia au preluat,    
de la începutul lunii aprilie, controlul asupra postului Kosare şi asupra unui alt post         
de trecere a graniţei, situat pe colinele unui munte din apropiere. 



După jurnal, am coborât  să mănânc. Apoi, ca de obicei, a apărut Dragan, “scriitorul”.     
De această dată, mi-a adus un articol copiat din ediţia de Internet a cotidianului 
“Washington Post”. Intitulat  “Moscova pe Dunăre – veşti rele după Kosovo”, era semnat   
de Ion Iliescu ! M-a surprins, atât  tonul, cât şi conţinutul articolului, în care                
fostul preşedinte al României cerea Statelor Unite să nu dea Rusiei posibilitatea              
de a-şi reinstaura dominaţia în sud-estul Europei. Argumentându-şi analiza cu afirmaţia    
că este un bun cunoscător al elitelor ruseşti, deoarece a studiat la Moscova,             
Iliescu considera că naţionalismul intolerant din Serbia nu poate fi moderat de forţele    
unei ţări unde militarismul şi naţionalismul sunt în ascensiune. Liderul PDSR se îndoia      
că Moscova ar putea deveni un participant activ în zona balcanică, atent şi bine intenţionat 
şi era îngrijorat că ţări mai slabe (cum ar fi România) ar putea fi înglobate în Federaţia 
Rusă. 

Criticând rolul Moscovei în Balcani în timpul erei comuniste, Ion Iliescu atrăgea atenţia    
că, deşi invoca foarte des relaţia tradiţională cu Belgradul, Rusia a făcut prea puţin  
pentru Iugoslavia în acest secol. Şi dădea exemplu colaborarea cu Germania lui Hitler      
în 1939-1940, reprimarea revoluţiei ungare din 1956 şi a “primăverii de la Praga”           
din 1968. Mai amintea că unul din motivele pentru care Rusia a refuzat să semneze        
un tratat de bază cu România a fost  orientarea ţării noastre către Occident şi către 
integrarea în NATO. "O pace în Kosovo creată şi menţinută de Moscova s-ar putea          
să nu fie pace întru totul pentru regiunea agitată a Balcanilor,” scria Ion Iliescu în articol  
şi atrăgea atenţia că o prezenţă militară sporită a Rusiei în regiune ar crea          
dificultăţi majore ţărilor din zonă, în încercările lor de a-şi promova în mod independent 
interesele de securitate. "Nu forţaţi România sau alte ţări să-şi deschidă graniţele           
şi autostrăzile pentru trupele şi tancurile ruseşti înaintând spre Kosovo," exclama el,     
dând glas eternei  îngrijorări a românilor.

În timp ce citeam articolul, sub privirile amuzate ale lui Dragan, îmi închipuiam                
ce va urma. Iar va trebui să discutăm despre relaţiile româno-iugoslave şi despre distanţa 
dintre atitudinea românilor şi cea a liderilor noştri politici ! Ne-au întrerupt sirenele   
alarmei aeriene. Era 21.46 şi, 16 minute mai târziu, Belgradul se cufunda din nou            
în beznă. L-am lăsat pe Dragan şi am urcat pe acoperiş. Nicăieri nu se vedea              
vreo luminiţă. Radio Novosti a anunţat că două proiectile loviseră, din nou,     
termocentrala de la Kostolac, unde a izbucnit  un incendiu, exploziile fiind auzite          
până şi în Pozarevac. Trei bombe cu grafit au avariat  instalaţiile uneia din staţiile vitale    
ale companiei “Elektrovojvodina Serbia” de la Novi Sad, iar două rachete provocaseră  
mari distrugeri la echipamentele centralei “Nikola Tesla” din Nis. Cea mai mare parte        
a Serbiei a rămas fără curent electric. 

La 23.50, curentul a revenit în centrul Belgradului doar pentru 3 ore. Când mă pregăteam 
să mă culc, gândindu-mă că, poate-poate, mâine dimineaţă vom avea apă la robinete,    
am rămas din nou în întuneric. De pe acoperiş, vedeam lupte puternice în zona              
de nord-vest, la distanţă de noi. Începând cu ora 3.00, avioanele NATO lansaseră          
un puternic atac asupra zonei industriale a oraşului Sombor, încercând să lovească 
aeroportul şi instalaţiile companiei “Naftagaz”. Apoi, de la 3.15, 15 explozii au fost auzite 
la Sabac. A urmat  un bombardament intens asupra porţiunii dintre Mandjelos                  
şi Sremska Mitrovica, unde a fost lovită o conductă de apă. La 3.30, am văzut  intrând     
în acţiune antiaeriana din sud-vestul Belgradului şi am auzit câteva bubuituri înfundate.   



                     
                Efectul bombelor cu grafit asupra cablurilor electrice

O aversă de grindină a căzut ieri şi azi în mai multe regiuni din Bulgaria, ca urmare          
a opririi aparatelor anti-furtună din staţiile metereologice, datorată deschiderii        
spaţiului aerian bulgar pentru avioanele NATO. Un fulger a ucis un bărbat în vârstă           
de 30 de ani, iar boabe de grindină mari cât o nucă au căzut în această seară în satele   
din apropierea localităţii Ivailovgrad din sudul Bulgariei, distrugând culturile sătenilor,        
a anunţat agenţia de presă BTA. Încă de la deschiderea spaţiului aerian avioanelor NATO, 
la 4 mai, serviciile metereologice bulgare şi-au oprit  radarele, precum şi funcţionarea 
aparatelor anti-furtună, destinate dezagregării norilor. 

În timp ce stăteam pe acoperiş, mi-am notat orbeşte o serie de localităţi din Kosovo, 
intens bombardate în această noapte, deşi condiţiile meteo nu erau dintre cele mai bune 
şi NATO a fost nevoită să reducă numărul raidurilor aeriene. Cel puţin 30 de proiectile    
au explodat la Priştina şi Lipljan, iar în jurul Prizren-ului, majoritatea satelor s-a aflat      
pe lista ţintelor. Într-un bilanţ alcătuit de EPS, compania de distribuţie a energiei electrice, 
s-a anunţat că, în această noapte, NATO a lovit cinci dintre cele mai importante        
capacităţi energetice ale Serbiei. Sunt avarii la hidrocentrala “Djerdap” (partea iugoslavă   
a “Porţilor de Fier”), precum şi la termocentralele de la Obrenovac, Kostolac, Kolubara A  
şi Nis. 

Cu toate acestea, la 5.55, m-am trezit, pentru că veioza de pe noptieră îmi lumina faţa. 
Aveam din nou curent. Am stins veioza şi am adormit la loc. La 6.29, sirenele anunţau 
încetarea alarmei aeriene. Am sunat la Bucureşti şi am aflat că, în această dimineaţă,    
nu voi mai intra în direct în emisiunea lui Cristi Tabără, pentru că vor difuza reportajul meu 
despre bişniţari. Am încercat  zadarnic să-i conving de situaţia dramatică din Serbia, 
datorată lipsei curentului şi a apei. Mişu Predescu, redactorul şef al Ştirilor ProTV,          
m-a rugat să nu mă supăr şi să-mi păstrez datele pentru celelalte jurnale. Ce puteam      
să fac ? M-am culcat la loc, visând la un duş fierbinte. 

Ministrul german al Apărării Rudolf Scharping a sosit aseară în Macedonia, unde va 
inspecta trupele germane, înainte de a pleca spre Albania, relatează AFP. Imediat       
după sosirea sa la Skopje, Scharping s-a deplasat la Tetovo, oraş aflat într-un sector   
unde trupele germane participă la ajutorarea refugiaţilor din Kosovo. Regiunea Tetovo       
a devenit principala zonă macedoneană unde sunt primiţi refugiaţii din Kosovo. 



24 mai 1999

Din păcate, duşul fierbinte a rămas doar în vis. Când m-am trezit, nu aveam nici curent, 
nici apă. M-am chinuit să mă spăl, turnându-mi apă din sticle, apoi am umplut chiuveta   
şi m-am bărbierit la lumina lumânării. Am reuşit  să-mi irit toată faţa şi deja eram plin     
de draci din cauza wc-ului. Începuse să miroasă urât, deşi evitasem să-l folosesc,          
iar când n-am avut încotro, am turnat înăuntru o grămadă din apa economisită. 

Am coborât, l-am rugat pe Nelu să-mi mai fiarbă o cafea şi am bombănit amândoi         
pe seama lipsei de curent şi apă. Nelu dădea, neputincios, din umeri, dar mă încuraja, 
spunându-mi că a sunat la partid (la JUL) şi a obţinut să fie trecut pe lista de priorităţi, 
aşa că vom fi printre primii care vom primi curent şi apă. Degeaba, deocamdată.       
Toate ziarele titrau pe prima pagină: “Serbia în întuneric !”, iar la un post de radio           
s-a anunţat că rezerva de apă a oraşului a scăzut la 7,9 % din capacitate. Au fost  aduse 
cisterne cu apă la spitale şi brutării, dar, din lipsă de curent, nu se putea coace pâine. 
Bosko Vidojevic, directorul fabricii de pâine din Belgrad, declara că situaţia cea mai dificilă 
este în cartierele Novi Beograd şi Zemun. “Cea mai mare problemă este lipsa apei.       
Apa din cisterne nu este suficientă pentru a putea lucra. Ieri, am produs doar 110 tone    
de pâine, nici jumătate din capacitate, iar astăzi vom produce şi mai puţin.” 

Tot din lipsă de curent, azi nu au circulat nici tramvaiele, nici troleibuzele. Au fost  înlocuite 
cu autobuze, care circulau în regim de week-end, iar după ora 22.00, urmau să tragă     
pe dreapta. În magazine găseam tot  mai greu apă plată, iar sticlele de apă minerală     
erau pe sfârşite. Deşi liderii NATO se aşteptau ca situaţia să provoace o răscoală  
împotriva lui Slobodan Milosevic, au obţinut exact  efectul contrar: oamenii considerau 
această tactică drept una criminală, menită să provoace o adevărată catastrofă umanitară 
în Serbia. 

                                   
           Instalaţiile electrice ale termocentralei Kolubara, distruse de bombe

Întreruperea în distribuţia de apă pe teritoriul Iugoslaviei, provocată de bombardamentele 
NATO, reprezintă "un efect secundar şi nedorit" al atacurilor asupra reţelelor electrice,      
a afirmat Peter Daniel, purtător de cuvânt al Alianţei Nord-Atlantice, citat de AFP. 
“Bombardarea transformatoarelor electrice creează dificultăţi considerabile militarilor sârbi, 
deteriorându-le sistemele de comandă şi control, precum şi alte sisteme utilizate      
pentru represiunea din Kosovo şi pentru apărarea antiaeriană. Oprirea apei este un efect 
secundar. Noi nu vizăm sistemul de alimentare cu apă."



Am văzut  scene de un dramatism rar, când am fost în cartierul Novi Beograd, în vizită       
la un amic sârb. Acesta locuia la etajul şapte al unui bloc cu 10 niveluri. Am urcat,  
gâfâind, scările, depăşind câţiva pensionari care abia îşi mai trăgeau sufletul.           
Vecinii prietenului meu erau doi tineri, soţ şi soţie. Aveau un copil de un an, iar ea era      
din nou gravidă, în luna a treia. Trăiau, la fel ca toată lumea, fără apă şi fără curent       
de câteva zile. Băieţelul trebuia spălat, iar tânărul căra toată ziua apă cu găleţile,           
de la o fântână din apropiere. Soţia lui se plângea că, de trei zile, n-a mai văzut soarele 
decât de pe balcon, pentru că nu se simţea prea bine şi îi era greu să coboare cele şapte 
etaje. Nici un locatar al blocului nu mai urca la el în apartament, fără să care sticle       
sau găleţi cu apă, nu numai pentru sine, ci şi pentru bătrânii care locuiau pe scară.    
Când m-am întors din Novi Beograd, am văzut, în spatele unui bloc, cum o familie          
îşi gătea mâncarea la un foc improvizat din vreascuri, iar imaginea aceasta aveam           
să o regăsesc şi în alte cartiere. 

                    
                       Fără curent, sârbii fac grătare in spatele blocului

NATO este pe cale de a pierde "bătălia în domeniul informaţiilor împotriva Serbiei"           
şi recomandă implicarea organizaţiilor non-guvernamentale şi a ziariştilor pentru             
a-şi îmbunătăţi propria propagandă, afirmă un document confidenţial publicat               
de cotidianul spaniol "El Mundo". Imaginile prezentând refugiaţi şi ajutoare umanitare     
nu au avut un impact la fel de mare precum imaginile victimelor civile şi ale clădirilor       
în ruine, se afirmă în documentul Alianţei, intitulat "Bătălia mediatică a NATO"                 
şi redactat de adjuncţii secretarului general Javier Solana. Documentul propune            
noi tactici, cum ar fi campanii de presă focalizate pe ţări şi regiuni specifice,     
coordonarea cu instituţii precum UE şi folosirea tot mai frecventă în operaţiuni                 
a piloţilor NATO care nu sunt americani sau britanici. Raportul recomandă ca opinia 
publică să fie pregătită pentru trei scenarii: prelungirea perioadei bombardamentelor 
aeriene, extinderea acestora asupra unor obiective care să nu fie exclusiv militare              
şi o intervenţie terestră.



"Cartierul general al NATO nu posedă nici mecanismele, nici mijloacele, nici experienţa 
necesare pentru a duce o campanie de propagandă pe timp de război,” se arată               
în document. "Trebuie stabilite ce organizaţii non-guvernamentale din fiecare ţară          
pot fi utilizate, ce rol vor să-şi asume şi de ce audienţă se pot bucura."                 
Raportul sugerează că ONG-urile "pregătesc noi activităţi care pot servi drept relee     
pentru punctele de vedere ale NATO". De asemenea, prevede necesitatea de "a identifica 
ce ziarişti din fiecare ţară sunt  competenţi şi implicaţi în conflict, pentru a-i invita            
la o şedinţă unde ei să-şi expună ideile în privinţa manierei de a îmbunătăţi            
mesajul Alianţei către opinia publică". NATO nu va pierde "războiul informaţional"     
privitor la conflictul din Kosovo, a declarat  Jamie Shea, în replică la articolul apărut           
în "El Mundo"

M-a sunat Ion Cristoiu, să mă întrebe ce se mai întâmplat pe la Belgrad.                     
Deşi eram îngrijorat că nu mai aveam decât o singură baterie încărcată la telefonul mobil, 
i-am povestit, pe scurt, necazurile prin care treceam. Mi-a spus, râzând, că este     
singurul jurnalist  român care a fost invitat  la Londra, la o serie de întâlniri                      
cu membrii guvernului britanic, după care va pleca, împreună cu alţi 11 ziarişti occidentali, 
să viziteze taberele de refugiaţi din Albania şi Macedonia. Se amuza foarte tare că,    
dintre toţi oamenii de presă din ţară, englezii l-au ales tocmai pe el, care era                 
cel mai înverşunat critic al intervenţiei militare împotriva Iugoslaviei. Mi-a spus că,         
dacă nu va reuşi să mă mai sune zilele următoare, când se va întoarce, îmi va povesti   
cum a fost. Oricum, se îndoia că acest turneu, cu caracter, evident, propagandistic,          
va reuşi să-i schimbe atitudinea faţă de acest război. 

Ca un făcut, tocmai astăzi s-au găsit nişte colegi de la cotidianul “Prima oră” din Timişoara 
să mă sune, ca să le povestesc din experienţa mea de reporter de război. Voiau să facă  
un grupaj despre corespondenţii de război şi îl intervievaseră pe Mile şi pe Raiko Cornea 
de la TVR. Le-am răspuns, uşor iritat, că nu pot vorbi acum, de teamă că-mi consum 
bateria telefonului mobil şi le-am cerut  să mă sune pe un telefon fix, la Media Center.    
Aici, venise curentul, în jurul prânzului. Oricum, eram grăbit să-mi trimit  corespondenţele 
pentru ProTV şi Mediafax şi încercam să profit, până nu se lua din nou curentul,            
de Internet, să aflu ce se mai întâmplase prin alte oraşe. Le-am explicat celor                
de la “Prima oră” că nu despre mine trebuia să scrie acum, ci despre sârbii                 
care erau nevoiţi să trăiască în condiţii de război, în timp ce eu, dacă mi-ar fi ajuns   
cuţitul la os, puteam oricând să mă întorc acasă. Mă simţeam ridicol să ajung         
subiect de presă, aşa că am încercat  să-i determin să renunţe şi am fost foarte laconic. 
Când m-am întors acasă, aveam să văd grupajul şi trebuie să recunosc că au reuşit        
să înţeleagă şi să redea destul de bine ce am vrut  să le spun, iar articolul nu a fost      
chiar ridicol. 

Colegii de la ProFM au observat materialele din emisiunea de dimineaţă a ProTV şi         
m-au rugat să le transmit şi lor un reportaj de atmosferă despre viaţa sârbilor               
sub bombardamente. I-am rugat  să mă sune peste o jumătate de oră, pentru a-mi ordona 
ideile în minte şi le-am schiţat o imagine a Iugoslaviei de acum. Am povestit  despre 
rapiditatea surprinzătoare cu care sârbii s-au adaptat la noul stil de viaţă, ajungând         
să nu mai bage în seamă alarmele aeriene şi chiar să nu mai coboare în adăposturi,    
decât atunci când, efectiv, bombele cădeau la ei în cartier. 



Le-am explicat  despre dramatismul vieţii din alte oraşe. Despre viaţa la Novi Sad, care,      
de 10 zile şi 10 nopţi, era ţinta obişnuită a bombelor. Oamenii au rămas fără cele 3 poduri 
peste Dunăre şi se înghesuie să treacă fluviul cu bacul. Poluarea produsă de noxele emise 
la distrugerea rafinăriei a afectat grav apa potabilă din regiune, iar pescuitul a fost  interzis. 
Am încercat  să descriu viaţa celor din Kosovo, unde, zilnic, cad cel puţin 100 de bombe. 
Fugind din calea lor, albanezii au luat  drumul pribegiei, ajungând în taberele de refugiaţi           
din Albania şi Macedonia, iar sârbii s-au refugiaţi către centrul şi nordul ţării. Aici,      
satele sunt pustii, iar în oraşe, viaţa se desfăşoară în fugă, între două bombardamente. 

Sub puternica impresie a ultimelor zile, am povestit  despre răsturnarea radicală produsă   
şi la Belgrad, în urma avarierii sistemului energetic naţional. După ce au suportat         
lipsa ţigărilor şi a carburanţilor, apoi criza de zahăr, ulei şi detergenţi, acum sârbii       
aveau de înfruntat una din cele mai crunte urmări ale războiului: lipsa apei. Obişnuiţi,    
de-a lungul istoriei, cu războaiele, căliţi, în ultimii ani, de conflictele din Slovenia, Croaţia  
şi Bosnia şi de embargourile care le-au secătuit economiile, oamenii încearcă,      
admirabil, să ţină fruntea sus şi strâng din dinţi, dar nu vor sa cedeze. Nu am putut        
să nu remarc – aproape profetic – că, dacă până acum, regimul de la Belgrad spunea     
că sârbii mor până la unul, dar nu cedează provincia Kosovo, în acest  moment,           
liderii politici nu mai pot da înapoi, fără ca oamenii să-i întrebe ce rost au avut         
atâtea suferinţe, dacă inima Serbiei, cum e considerată provincia care a stârnit             
cea mai gravă criză din Balcani, va fi cucerită de militarii Alianţei Nord-Atlantice.    
Spuneam toate acestea, deşi nici eu nu-mi imaginam cum vor reuşi sârbii să iasă 
învingători din această încleştare inegală. 

Bill Clinton şi-a dat acordul pentru un plan secret care autorizează CIA să-i antreneze,     
în scopul sabotajului, pe rebelii din Kosovo şi să deturneze conturile bancare                 
din străinătate ale preşedintelui Slobodan Milosevic, afirmă săptămânalul "Newsweek". 
Clinton a semnat, săptămâna trecută, "un document ultrasecret prin care autorizează CIA 
să depună eforturi, în secret, «destinate să găsească alte mijloace de a-l afecta             
pe Milosevic»," relatează revista americană, care citează "oficiali cu rang înalt               
din serviciile de informaţii". Potrivit  unor surse care au citit acest document, CIA               
îi va antrena pe rebelii din Kosovo să taie cablurile telefonice, să arunce în aer clădiri,      
să saboteze rezervele de carburant şi să jefuiască stocurile de produse alimentare. 

Preşedintele american a cerut, de asemenea, CIA să ducă "un război cibernetic     
împotriva lui Slobodan Milosevic", folosindu-se de piraţi informatici pentru a penetra             
sistemele băncilor străine, în scopul "deturnării conturilor bancare ale acestuia".      
Potrivit  termenilor documentului, aliaţii SUA nu trebuie să fie informaţi despre această 
operaţiune, susţine "Newsweek", care precizează că nu a avut acces la întregul text     
emis de Bill Clinton. Ideea îi nemulţumeşte pe unii responsabili ai serviciilor americane    
de informaţii, care consideră că acest  demers constituie o încălcare a suveranităţii       
unor ţări prietene şi deschide calea piratării băncilor americane. Proiectul a fost criticat,   
de asemenea, de unii membri ai Congresului, care consideră că, dacă va fi descoperit, 
demersul ar putea avea ca efect prelungirea războiului şi îndepărtarea celorlalţi membri   
ai NATO. 



                              
                           Case din Cacak, distruse de bombardamente

Ieri, la Cacak, Poliţia a interzis o adunare a aşa-numitului “Parlament al cetăţenilor”, 
înfiinţat acum câteva zile, pentru a determina oprirea războiului şi întoarcerea acasă                    
a soldaţilor sârbi aflaţi în Kosovo. Poliţiştii au motivat că adunarea nu fusese anunţată     
şi aprobată oficial. Oamenii s-au retras din piaţa oraşului şi s-au regrupat                       
la restaurantul “Prolece”, însă poliţiştii i-au obligat să plece şi de acolo.                   
Înainte de a se întoarce la casele lor, locuitorii s-au oprit la biserică, unde au aprins,         
în tăcere, lumânări. Iniţiativa mi se părea ciudat de singulară şi în oarecare contradicţie                 
cu atitudinea generală a sârbilor, care, deşi îşi doreau încetarea războiului,                
evitau să-şi manifeste făţiş această dorinţă, pentru a nu da satisfacţie duşmanilor,                
care tocmai asta le cereau. În aceste săptămâni de război, se întipărise adânc                
în conştiinţa oamenilor o atitudine pe care o exprimau cel mai bine - paradoxal -          
chiar în limba engleză şi care suna cam aşa: “Fuck Milosevic !, dar şi Fuck NATO !”

Privind ziarele şi ştirile agenţiilor de presă iugoslave, am constatat o nouă creştere          
a tensiunii dintre Belgrad şi Podgorica, care pleca tot de la blocajul impus de marina 
iugoslavă şi de militarii sârbi de la frontierele Muntenegrului. La  declaraţiile preşedintelui 
Milo Djukanovic, s-au adăugat cele ale premierului Filip Vujanovic, care cerea         
Armatei Iugoslave să acţioneze conform Constituţiei federale. “Nu cred că apărarea ţării 
impune blocarea navelor care aduc alimente în Muntenegru sau a camioanelor            
care transportă ajutoare umanitare. Armata Iugoslavă nu trebuie să înlocuiască vameşii      
şi poliţiştii noştri.” De asemenea, el a atras atenţia că, după terminarea războiului,      
odată cu retragerea Armatei Iugoslave din Kosovo, efectivele ei vor trebui serios reduse    
şi în Muntenegru. 

La rândul ei, conducerea Armatei Iugoslave a acuzat guvernul de la Podgorica                
de atacuri defetiste şi incorecte la adresa sa, precum şi de orchestrarea unei campanii    
de denigrare asemănătoare cu cea dusă de mediile occidentale şi care serveşte inamicului. 
Foarte subtil, militarii au anunţat că Marina Iugoslavă tocmai a capturat un transport        
de 80 de kg de marijuana, în zona lacului Skadar, destinat finanţării teroriştilor UCK. 
Partidul Socialist Popular al lui Momir Bulatovic (pe care Milosevic îl numise prim ministru 
ale Federaţiei Iugoslave) a sărit în ajutorul guvernului de la Belgrad, anunţând                
că se va opune oricăror intenţii secesioniste din partea Muntenegrului. De asemenea, 
Alianţa liberală l-a acuzat pe Milo Djukanovic că face promisiuni fără suport real,       
menite să dezamăgească până şi aşteptările acelor cetăţeni care şi-ar dori                    
un Muntenegru democratic şi independent. 



Continuarea bombardamentelor Alianţei Nord-Atlantice timp de încă două luni va duce      
la distrugerea totală a armatei sârbe din Kosovo, a afirmat  generalul american        
Michael Short, comandantul forţelor aeriene NATO în Europa de Sud, citat                     
de "Washington Post". "Dacă veţi fi bombardaţi în fiecare zi de aparate B-2 şi B-52           
şi dacă avioanele A-10 vă vor ataca zilnic, dacă, de fiecare dată când vă mişcaţi,          
veţi avea sentimentul că, la un moment dat, veţi fi atinşi, veţi claca," a spus           
generalul Short, adresându-se trupelor sârbe. El a recunoscut că alegerea ţintelor 
atacurilor a fost la originea unor disensiuni în cadrul NATO: "Sunt  ţinte pe care              
mi-ar plăcea să le atac şi pe care ne-am abţinut să le distrugem din cauza obligativităţii  
de a obţine acordul celor 19 ţări membre ale NATO. Toţi au opinii diferite în privinţa     
unei probleme şi vor să o rezolve în mod diferit."

După prânz, la Belgrad a început să revină curentul şi, treptat, a reapărut şi apa             
la robinete. S-a anunţat că toate instalaţiile de aprovizionare cu apă a capitalei            
sunt asigurate cu energie şi, încet-încet, rezerva de apă potabilă începe să se completeze. 
Optimişti, oficialii iugoslavi au anunţat că, până la sfârşitul zilei, toate cartierele            
vor avea apă curentă, însă au avertizat populaţia să-şi facă rezerve serioase,              
pentru că NATO ar putea continua să bombardeze instalaţiile electrice. De asemenea,     
au fost repetate apelurile ca oamenii să nu folosească aparatele electrice                     
mari consumatoare de curent, pentru că sistemul energetic nu este încă stabilizat           
şi nu suportă mari consumuri. 

De bine ce a venit curentul, la 15.28 au sunat  şi sirenele alarmei aeriene. În afară           
de Belgrad, alarma a fost anunţată şi la Novi Sad, Nis, Bor şi în alte localităţi                
din centrul ţării. Avioanele nu au ajuns să survoleze Belgradul, însă la Novi Sad               
au fost auzite 10 explozii şi am putut vedea nori de fum negru ridicându-se           
deasupra oraşului. Am aflat cu greu, mai târziu, pentru că au căzut liniile telefonice,        
că 6 proiectile au atins din nou rafinăria, nimerind câteva rezervoare pe fundul cărora      
se aflau resturi de petrol. La ora 16.00, patru bombe au explodat  în apropierea 
aeroportului Ponikve, de la marginea oraşului Uzice, provocând mari distrugeri la casele 
din apropiere şi rănind o femeie şi un copil, care nu se aflau în adăposturi. La 16.43, 
sirenele au anunţat  încetarea alarmei aeriene la Belgrad, însă raidurile NATO au continuat 
asupra oraşelor din sudul Serbiei. 

În Kosovo a fost, din nou, prăpăd. Cel mai grav bombardate au fost  zonele Prizren-ului     
şi Priştinei. Şi, încă o dată, închisoarea “Dubrava” din Istok, care este ţinta favorită          
a atacurilor din ultimele 3 zile. La postul naţional de radio s-a anunţat  că, până acum, 
bombardamentele au ucis cel puţin 100 de deţinuţi şi au rănit peste 200, în timp ce 
numărul celor care au reuşit să evadeze nu este cunoscut. Ziariştii care au reuşit           
să ajungă astăzi la Istok au povestit că peste tot zăceau cadavre. Au numărat 44            
în curtea închisorii, 25 într-un pavilion şi 19 în livadă. Lângă zidul de protecţie se căsca     
un crater de 20 de metri, partea veche a închisorii părea complet distrusă,                     
iar proiectilele galbene ale bombelor cu fragmentaţie erau împrăştiate peste tot.      
Militarii le-au explicat că distrugerile mari au fost provocate de puternicele bombe 
gravitaţionale, de tip Mk-82. 



                                      
                    Deţinuţi ucişi în timpul bombardarii închisorii Istok

Obiectivele NATO în Iugoslavia vor putea fi atinse prin intermediul actualei strategii           
a bombardamentelor aeriene combinate cu eforturile diplomatice ale ţărilor occidentale     
şi ale Rusiei, a afirmat ministrul german al Apărării Rudolf Scharping, citat de AFP.     
"Dacă avem puţină răbdare, ne vom atinge obiectivele. Strategia este bună,"                    
a spus ministrul german, într-o videoconferinţă retransmisă la sediul NATO de la Bruxelles. 
Scharping a apreciat că eforturile diplomatice în cadrul G-8 trebuie să completeze  
strategia militară a bombardamentelor aeriene. “Combinarea lor oferă o bună şansă        
de succes," a spus el, adăugând că “autorităţile ruse par să se îndepărteze                    
de preşedintele Slobodan Milosevic”.

Când am ajuns la hotel, Nelu m-a întâmpinat cu un zâmbet larg şi mi-a spus:              
“Du-te sus, să faci şi tu un duş fierbinte !” Am ţâşnit pe scări şi primul gest când am ajuns 
în baie a fost  să trag apa la wc de două-trei ori. După care m-am băgat sub duş              
şi am uitat de mine acolo. Noroc cu Beavis, inginerul de sunet de la ProTV, care m-a sunat 
cu 5 minute înainte de jurnalul de ştiri, altfel uitam şi că trebuie să-mi transmit 
corespondenţa. Cred că toţi cei care m-au auzit au fost destul de contrariaţi, simţind               
în vocea mea cât sunt de bucuros că sârbii au din nou curent şi apă caldă.                    
Mi-am pus, repede, telefonul mobil la încărcat, stresat ca nu cumva NATO să atace din nou 
instalaţiile electrice. 

În timpul ştirilor, când îmi aşteptam rândul, am ascultat ce se mai întâmplase prin ţară.  
De câteva zile, în judeţul Timiş au fost semnalate ploi acide, iar în întreaga zonă de vest     
a ţării, din cauza poluării de la obiectivele industriale bombardate de NATO în Serbia,     
pH-ul apei de ploaie a ajuns la 4,7-4,8, faţă de 7-8, cât avea în mod normal. Aproape 
incredibilă mi s-a părut declaraţia lui Ted Turner, patronul CNN, care a cerut  oprirea 
imediată a bombardamentelor împotriva Iugoslaviei ! Dorindu-şi, încă din primele zile, 
exclusivitatea relatărilor despre acest război, CNN a pierdut  enorm, atât din credibilitate, 
cât şi din audienţă, din cauza transmisiilor favorabile NATO, care nu reflectau întotdeauna 
adevărul de la faţa locului. Pe ultima sută de metri, Ted Turner încerca să recâştige  
terenul pierdut, cu această surprinzătoare solicitare. 

Alarma aeriană nu s-a lăsat aşteptată şi a sunat la 21.53. Deja, oraşul Nis fusese survolat 
de două ori de avioane, care, la 21.40, distruseseră repetorul de la Gadzin Han               
al televiziunii locale. O serie de 12 proiectile au explodat  în jurul satului Landovica,         
de lângă Prizren, la 21.30. La 22.00, mai multe explozii au fost  auzite lângă Nis, unde abia 
spre seară se normalizase alimentarea cu energie electrică. La 23.00, trei bombe            
au explodat lângă Lipljan, iar alte trei, un sfert de oră mai târziu, la Glogovac. 



Peste 1.000 de refugiaţi din Kosovo, printre care se află şi un grup de prizonieri     
eliberaţi din închisoarea Mitrovica, au trecut, astăzi după-amiază, graniţa albaneză,       
fiind aşteptată sosirea altora, relatează AFP. Cele 60 de persoane eliberate erau,              
în majoritate, grav bolnave. Una dintre acestea a leşinat la un sfert  de oră de la sosire, 
fiind dusă de urgenţă în cortul organizaţiei Medecins du Monde. Ei au povestit  că tinerii    
se ascund în munţi şi încearcă să se alăture convoaielor de refugiaţi pentru a ajunge       
în Albania.

După ce m-am plictisit  pe acoperiş, aşteptând un atac aerian care nu mai venea,          
am coborât  în cameră să mă culc. Dar a trebuit  să sar din aşternuturi la 2.47,           
pentru că afară se auzea vuietul avioanelor. Nici n-am ajuns bine pe acoperiş,                
că am auzit două bubuituri năprasnice şi o coloană de fum s-a ridicat                     
dinspre centrul oraşului. Anunţul de la Radio Novosti m-a lăsat cu gura căscată.       
Fusese lovit  din nou sediul Ministerului de Interne de pe bulevardul Knez Milosa.            
Nici nu m-am ostenit  să mă mai duc până acolo, pentru că n-aş fi avut ce vedea:         
cea mai mare parte a clădirii fusese distrusă încă de la primul bombardament, aşa că,     
în afară că le-a stricat somnul celor aflaţi de servici la Ambasada României, situată          
la 100 de metri (din nou, bietul Traian Borşan !), nu se putea întâmpla mare lucru. 

Am mai rămas pe acoperiş, pentru că antiaeriana s-a chinuit  să respingă atacul,                 
care se concentrase asupra sudului oraşului. A fost din nou lovită zona Strazevica            
a cartierului Rakovica. Apoi, la 3.50, când mă pregăteam să cobor, avioanele au venit     
din nou. Întâi au lovit aeroportul Batajnica, după care au survolat Belgradul,          
urmărite de tirurile antiaerienei, care nu le puteau atinge, pentru că, după vuietul surd, 
zburau la altitudine foarte mare. Au ajuns lângă Obrenovac, unde au lansat 7 proiectile 
asupra liniilor de înaltă tensiune de la Boljevac. Şi, din nou, câteva cartiere din Belgrad    
s-au cufundat în întuneric. Din fericire, noi am fost ocoliţi de pana de curent.                
Am coborât, să dorm o oră-două, pentru că mă anunţaseră de la Bucureşti că doresc     
să le transmit ceva pentru emisiunea de dimineaţă. M-au trezit, la 6.11, sirenele            
de încetare a alarmei aeriene. Înainte de a intra în legătură directă cu Cristi Tabără,       
am apucat să-mi notez că bombardamentele au mai distrus şi un releu de televiziune     
de lângă Uzice. După transmisie, m-am culcat la loc, fericit că aveam şi apă şi curent 
electric. Verificasem înainte de a adormi…

O misiune de recunoaştere a ONU în Kosovo, care a petrecut  trei zile în provincie,            
a constatat  că există suficiente dovezi de purificare etnică, a declarat Sergio Vieira          
de Mello, citat de AFP. “Cred că am văzut suficient de multe dovezi şi am auzit        
mărturii mult prea multe pentru a confirma că a existat o tentativă de a deplasa              
în interiorul şi în exteriorul provinciei un număr şocant  de mare de civili." Misiunea ONU       
a vizitat azi Muntenegru, în cadrul celei de-a treia etape a turneului ei în Iugoslavia, 
destinată să evalueze nevoile ţării în materie de ajutor umanitar.



25 mai 1999

Am început  ziua mult mai destins, pentru că aveam curent şi apă caldă la discreţie.        
În plus, camerista mi-a bătut la uşă, chiar când mă pregăteam să cobor, spunându-mi    
să-i las rufele murdare la spălat. Era o binefacere de care nu mai avusesem parte           
de aproape o săptămână şi nu prea mai aveam haine curate. Tariful pentru spălatul        
şi uscatul hainelor era ridicol, în jur de 5-10 mărci, în funcţie de cantitate. Era suficient     
să le las grămadă pe pătură şi, dimineaţa, când venea să schimbe aşternuturile          
(cam o dată la două zile), camerista le lua şi le găseam seara, aranjate pe pat                
şi mirosind frumos. 

La cafea, când am răsfoit  ziarele, mi-a sărit în ochi un bilanţ al Comandamentului Apărării 
civile, care anunţa că, de la începutul războiului, perioada în care au sunat sirenele          
în Belgrad (anunţând alarma aeriană sau ridicarea ei) totaliza 3 ore şi 38 de minute. 
Anunţul m-a amuzat, deşi, aparent, nu era nimic de râs, însă aşa de mult mă obişnuisem 
şi eu cu sirenele, încât mi s-ar fi părut ciudat să nu sune într-o seară sau dimineaţă. 

M-am dus la Media Center şi am aflat de la ceilalţi sârbi că au apărut din nou probleme     
la Cacak. Ieri, Poliţia a reţinut 5 persoane, pentru 24 de ore, sub acuzaţia că au organizat 
adunări populare neautorizate şi ar fi înfiinţat “Parlamentul cetăţenilor”, fapte interzise     
de Legea marţială. Cei reţinuţi erau Mirjana Hercog, medic pediatru, Vera Barach,  
secretar al Primăriei, Nada Despotovic, profesoară, Milan Bozovic, profesor pensionar,      
şi Vesna Bjelic, ziaristă, şi au fost interogaţi timp de mai multe ore. Auzind vestea,           
în jur de 50 de locuitori ai oraşului s-au adunat în jurul Judecătoriei unde se aflau cei 5,    
în semn de solidaritate cu aceştia. Mă gândeam că autorităţile nu vor risca        
escaladarea tensiunilor de la Cacak şi, cu toate că i-ar fi putut  arunca în închisoare,        
nu îi vor pedepsi prea dur. Într-adevăr, astăzi, la ora 11.00, toţi au fost puşi în libertate.  
La Belgrad, Vuk Obradovic, preşedintele partidului Democraţia Socială, a protestat 
împotriva demiterii din funcţie a primarului din Cacak şi a prigoanei instituite         
împotriva liderilor locali ai Opoziţiei. 

Comandantul suprem al forţelor aliate în Europa, generalul american Wesley Clark,          
şi-a afirmat opoziţia faţă de o eventuală oprire a atacurilor aeriene ale NATO în Iugoslavia, 
într-un interviu publicat în cotidianul madrilen "El Pais": "Din punct de vedere militar,         
o pauză nu ar aduce nici un succes. Dimpotrivă, ar prezenta două inconveniente:        
sârbii îşi vor continua operaţiunea lor de purificare etnică în Kosovo şi îşi vor reorganiza 
apărarea antiaeriană, sporind riscurile pentru piloţi, la o reluare a bombardamentelor."    
În cursul ultimelor zile, Olanda, Grecia şi Republica Cehă au cerut, după Italia,                
o suspendare a bombardamentelor.

Liderul Partidului Democrat Zoran Djindjic a profitat  de tulburările de la Cacak şi a dat          
un interviu cotidianului german “Tageszeitung”, în care confirma nemulţumirile unei părţi     
a populaţiei faţă de continuarea războiului. Deşi n-a mai revenit în Serbia, Djindjic           
s-a hazardat să facă tot felul de declaraţii, care nu prea aveau nici o legătură                  
cu realitatea din ţară: "Există un puternic curent în favoarea păcii în rândul populaţiei 
iugoslave. Cea mai mare parte a oamenilor ar fi fericiţi dacă Milosevic sau oricine altcineva 
ar accepta planul de pace.” Djindjic a confirmat şi dezertările din Armata iugoslavă, 
explicând că sunt o formă de protest împotriva războiului. "Soldaţii sunt cazaţi prost, 
există probleme de hrană şi de igienă. Şi, după două luni de război, ei nu înţeleg         



prea bine ce se petrece, nici ce sens au toate acestea.” A avut, totuşi, bunul simţ            
să nu vorbească despre “succesul” operaţiunilor NATO şi să atragă atenţia liderilor 
occidentali că "este dificil să te opui regimului, atunci când bombele cad şi lovesc  
obiective civile". După care a început  să bată câmpii, neştiind să evalueze                   
dacă Milosevic se pregăteşte pentru un război de lungă durată sau pentru negocierea 
păcii, considerând, însă, că o eventuală intervenţie terestră a trupelor NATO ar fi             
o opţiune realistă. 

Pentru a mai atenua puţin efectul acestui interviu, a cărui copie am primit-o de la           
un membru al conducerii Partidului Democrat, Zoran Djindjic a trimis prin fax                   
şi un comunicat, în care se declara în favoarea adoptării imediate a planului G-8       
pentru Kosovo. El s-a lăudat că ar fi vorbit  la telefon despre aceasta cu Carl Bildt,        
unul din emisarii speciali pentru Balcani ai Naţiunilor Unite, cu care ar fi convenit            
să încerce accelerarea activităţilor diplomatice pentru adoptarea principiilor G-8,             
ca bază pentru elaborarea unei rezoluţii a Consiliului de Securitate al ONU.             
“Poziţia iresponsabilă a regimului de la Belgrad faţă de planul G-8 prelungeşte          
agonia Iugoslaviei,” se arăta în comunicat. “Civilii, care nu au nici o legătură cu politica    
lui Milosevic, sunt primele victime ale acestui război. Oricum, fără democratizarea 
Iugoslaviei şi a Balcanilor, nici după încheierea războiului, nu va fi pace în această zonă.” 
Tragi-comic în aceste comunicate şi discuţii era, însă, faptul că, nici Djindjic,               
care nu avea absolut  nici o influenţă în cercurile Puterii de la Belgrad, nici Carl Bildt,      
care nu era actorul principal al disputelor diplomatice pentru încheierea războiului,         
nu contau în jocurile politice ale momentului.

De parcă ar fi fost înţeleşi, un alt personaj care se zbătea ca peştele pe uscat,         
având, totuşi, meritul că a rămas la Belgrad, suferind alături de ceilalţi, s-a apucat         
tot  astăzi să dea interviuri presei străine. Este vorba de Vuk Draskovic, care, misterios     
ca un magician şi fără a oferi argumente în sprijinul afirmaţiilor sale, prevedea               
că războiul se va sfârşi în maximum 8 zile. “După încheierea războiului, în Iugoslavia      
se vor organiza alegeri anticipate,” afirma el în interviul acordat cotidianului francez       
“Le Parisien”, pe care mi l-au arătat  fetele de la Media Center. “Mi se pare evident           
că Slobodan Milosevic nu îşi va schimba politica. Prin urmare, este important ca un număr 
cât mai mare de militanţi care l-au susţinut să vină de partea mea.” În încheierea 
interviului, care mi-a amintit că liderul SPO era un talentat scriitor, acesta estima, 
rememorand vremurile când era considerat  unul din exponenţii naţionalismului sârb,         
că va fi dificil ca Iugoslavia să accepte condiţiile impuse de NATO şi, mai ales,     
retragerea Armatei Iugoslave din Kosovo şi prezenţa în provincie a unor trupe străine. 

Rivalitatea dintre grupurile din interiorul UCK ameninţă să se transforme într-un fratricid, 
avertizează ziarul "Albania", cotidian al opoziţiei albaneze. În ultimul timp, se manifestă     
o creştere a tensiunilor dintre facţiunea armată a conducătorului politic Hashim Thaqi       
şi cea loială liderului moderat Ibrahim Rugova. Cele două grupări şi-au organizat     
propriile lor guverne ale regiunii Kosovo şi propriile lor armate. Într-un incident din data  
de 22 mai, militarii din UCK le-au cerut simpatizanţilor lui Rugova să-şi depună armele     
şi să li se supună. "Altfel, vom apela la forţă," au ameninţat aceştia. În Albania,     
guvernul îl sprijină pe Thaqi, în timp ce principalul partid de opoziţie îl sprijină pe Rugova. 
"Fratricidul, această tragedie care a avut  loc în Albania în proporţii catastrofale                 
în al Doilea Război Mondial, bate din nou la uşile noastre," comentează ziarul albanez. 



După ce m-au lăsat să mă amuz cu aceste interviuri, care mai de care mai fanteziste, 
zâmbind ironic, fetele mi-au întins şi o ştire a agenţiei France Presse, care venea             
ca bomboana pe colivă. Aflat în vizită la Londra, la invitaţia lui Tony Blair şi a lui        
Robin Cook, preşedintele Muntenegrului Milo Djukanovic dădea asigurări că de la Belgrad 
vin semnale pozitive care indică o posibilă acceptare a planului G-8. După părerea sa, 
semnalele ar fi venit nu numai de la liderii Opoziţiei, ci şi din anturajul lui Milosevic,        
ba chiar din partea preşedintelui iugoslav. “De exemplu, anunţul lui Milosevic că vrea      
să-şi retragă armata din Kosovo,” explica, sigur pe el, Djukanovic. “Chiar dacă               
nu a făcut-o, este important că a început să anunţe asemenea măsuri, ceea ce arată       
că Milosevic e tot mai conştient că nu poate duce un război împotriva întregii lumi.” 

Toate aceste declaraţii hazardate nu erau decât simple speculaţii, iar cei ce le făceau 
încercau să-şi aroge merite sau influenţe pe care nu le aveau. Eram, în continuare, 
consternat de lipsa de viziune politică a liderilor Opoziţiei sârbe şi îmi explicam              
tot  mai uşor de ce Milosevic îi juca pe degete. Aceştia nu reuşeau să înţeleagă               
ce se întâmpla în propria lor ţară, nu îşi înţelegeau propriul popor şi -  ceea ce era         
cu atât mai trist – erau incapabili să acţioneze eficient şi credibil într-o situaţie               
de criză majoră. Măcar dacă ar fi citit cu atenţie cotidianul “Politika” şi tot ar fi înţeles    
mai multe despre ce se petrecea la Belgrad…

Militanţi ruşi şi ucraineni pentru drepturile omului, foşti dizidenţi sovietici, au criticat 
atacurile NATO împotriva Iugoslaviei, într-o scrisoare deschisă difuzată pe Internet           
şi adresată "prietenilor şi celor din ţările occidentale care împărtăşesc aceleaşi idei", 
informează AFP. Mesajul este semnat de nume mari ale dizidenţei sovietice,             
precum Serghei Kovalev sau Liudmila Alekseieva. "Este trist să constatăm că există 
divergenţe serioase legate de legalitatea, necesitatea şi justificarea utilizării               
forţei militare NATO în Iugoslavia," se afirmă în scrisoare. Foştii disidenţi se întrebau    
care va fi preţul unei eventuale victorii a NATO, subliniind similitudinea                     
dintre această operaţiune şi războiul ruso-cecen care s-a soldat, între 1994 şi 1996,        
cu zeci de mii de morţi. Aleksandr Zinoviev a declarat că, prin războiul dus de NATO 
împotriva Serbiei, “ţările occidentale manifestă un totalitarism mai teribil şi mai periculos 
decât cel al lui Hitler sau Stalin. Impunerea sistemelor capitaliste în ţările                 
fostului bloc sovietic şi în Uniunea Sovietică nu a condus la extinderea              
democraţiei occidentale, ci la o extinderea a Occidentului."

                             
                    Fotografie aeriană după un bombardament la Sabac



Ieri, Riccardo Sessa, ambasadorul Italiei la Belgrad a revenit în capitala iugoslavă, 
preluându-şi atribuţiile oficiale. Sessa părăsise Belgradul înainte de 24 martie,           
odată cu personalul celorlalte ambasade ale ţărilor care fac parte din NATO,                   
cu excepţia ambasadorului Greciei, care a rămas. Întoarcerea ambasadorului italian        
mi s-a părut cel puţin ciudată în contextul actual, deşi Italia nu era considerată de sârbi 
printre principalii agresori. Totuşi, aceştia nu uitau că, tocmai de pe bazele NATO           
din Italia, decolau zilnic majoritatea avioanelor care le bombardau ţara. M-am hotărât      
să urmăresc cu atenţie ce se va întâmpla în continuare şi, spre sfârşitul războiului,    
aveam să înţeleg motivul ciudatei întoarceri. 

Cugetările mi-au fost întrerupte la 12.15, de sirenele care anunţau din nou alarmă aeriană 
la Belgrad. Între 12.26 şi 12.35, oraşul Kragujevac a fost ţinta a două raiduri aeriene,  
fiind lovită o uzină de la periferie. Între 12.50 şi 13.40, zece bombe de mare putere       
au explodat la Novi Pazar. În acelaşi interval, patru rachete au lovit satul Volujak,                 
de lângă Knin, în Kosovo. O persoană a fost rănită în timpul atacului asupra satului Ribare, 
de lângă Jagodina, şi au fost distruse câteva case şi un automobil. Începând cu ora 13.00, 
avioanele NATO au lansat alte două raiduri asupra oraşului Sabac, unde proiectilele         
au lovit încă o dată cazarma “Mika Mitrovic”, lângă un parc din centrul oraşului.             
Au fost avariate şcoala “Laza Lazarevic” şi alte clădiri civile din apropiere. 

La 13.07, am auzit 3-4 bubuituri dinspre sudul Belgradului. La Zvecka, lângă Obrenovac, 
fusese lovită una din staţiile de emisie ale postului naţional de radio. La 14.30,         
oraşul Bar, port din Muntenegru, a fost atacat de avioane care au lansat proiectile    
asupra flotei de război sârbeşti din Marea Adriatică şi asupra satului Crni rat, care a fost 
învăluit de un nor de fum. La aceeaşi oră, în jurul Belgradului se auzeau din nou bubuituri. 
Erau bombardate satul Makis, unde era conducta principală de apă, şi Batajnica.         
Zece minute mai târziu, două explozii puternice au zguduit clădirea Media Center.  
Imediat, a sunat telefonul şi Viktor s-a luat cu mâinile de cap. Era bunica sa, care făcea 
tărăboi că NATO a bombardat din nou cartierul Rakovica, în care locuiau,                        
şi suflul exploziilor i-au spart  două din geamurile de la balcon. La 15.30,                         
o explozie puternică s-a auzit la Nis, fără să se spună dacă a provocat pagube. 

Noi eram deja relaxaţi, pentru că, la Belgrad, sirenele sunaseră încetarea alarmei aeriene 
la 15.39. Relaxarea nu a ţinut prea mult, pentru că, la 15.52, o detunătură puternică 
făcea geamurile întregii clădiri să zdrăngăne sinistru. Comandamentul Apărării civile          
a anunţat că fusese un avion care a spart bariera sonică la joasă înălţime.                    
Cred că spuneau adevărul, deoarece, câteva minute mai târziu, o bombă de mare putere 
exploda la Novi Sad, avariind un transformator electric şi lăsând fără curent şi apă            
o bună parte din oraş. 

Patru ruşi care luptau alături de sârbi împotriva UCK au fost  ucişi în Kosovo în cursul 
ultimelor luni, a afirmat Binak Gashi, într-un interviu publicat de cotidianul "Vremia". 
"Avem dovezi: documentele lor de identitate se află la statul nostru major. Este o realitate 
faptul că ofiţerii ruşi luptă alături de sârbi." Binak Gashi a confirmat, pe de altă parte,      
că UCK colaborează cu Alianţa Nord-Atlantică, "informându-i pe militarii NATO           
despre amplasarea trupelor sârbe". 



Abia acum începeau să curgă şi alte informaţii despre distrugerile provocate                  
de bombardamentul din această după-amiază. Şi care începuse chiar mai devreme,          
în jurul oraşului Kraljevo, unde 3 proiectile au lovit satul Jarcujak, iar alte 3 - depozitele 
Jugopetrol de la Bogutovac. În timpul atacului asupra oraşului Sabac, câteva case          
au fost, efectiv, demolate de suflul exploziilor, iar schijele au ucis o femeie care tocmai      
îşi parca maşina în faţa casei şi au rănit  grav 6 persoane. La 13.30, fusese avariat      
turnul de televiziune de lângă Presevo. La 14.00, un copil de 5 ani a fost rănit                 
de o explozie la Vucitrn, iar o oră mai târziu, patru explozii au fost auzite în satele               
din jurul localităţii Bujanovac. 

La 17.10, au început să se audă bubuituri la Priştina. Începea iureşul în Kosovo.          
Aici, puţinii ziarişti care au mai rămas (sau mai bine zis, care au avut  voie să rămână)      
s-au mutat în hotelul “Park”, pentru că hotelul “Grand”, unde locuiau până nu demult,        
a fost parţial distrus de bombe. Deşi câteva din camerele de la ultimul etaj al hotelului 
“Park” aveau ca acoperiş cerul liber, jurnaliştii au rămas aici, atraşi de oferta directorului. 
Acesta a avut inspiraţia să-i anunţe că telefoanele din hotel încă mai funcţionau               
şi pot să le folosească gratuit. Deşi nota de plată pe luna aprilie s-a ridicat                     
la aproximativ 7.000 de mărci, directorul nu a renunţat la ideea sa şi, probabil,               
îşi recupera paguba din banii încasaţi pe cazare şi mâncarea oferită. 

N-am reuşit  să ţin pasul cu ritmul bombardierelor NATO. Abia am apucat să-mi mai notez:  
după 18.30, la Bujanovac au explodat 15 proiectile. Alte 5 sate, de lângă Vranje şi Prizren, 
au fost intens bombardate. Iar Djakovica a rămas fără apă, după ce o rachetă a nimerit 
conducta principală de alimentare. Mai târziu, s-a anunţat că, în numai două ore,            
au fost numărate cel puţin 30 de explozii în Kosovo. 

NATO a acceptat cererea autorităţilor militare elene de a suspenda sosirea trupelor   
Alianţei în portul Salonic, pe perioada campaniei electorale şi a desfăşurării          
alegerilor pentru Parlamentul European, relatează AFP. Statul Major al Armatei elene        
a cerut NATO să suspende sosirea trupelor în Salonic, în perioada 3-15 iunie,                   
a declarat purtătorul de cuvânt al guvernului, Dimitris Reppas. "Cererea a fost  acceptată."  
Portul Salonic este punctul cheie în cadrul operaţiunilor de întărire a contingentelor NATO 
din Macedonia, datorită calităţii instalaţiilor, precum şi datorită apropierii de frontieră     
(30 de kilometri).

                          
                        Incendiu la Pristina, după un bombardament NATO



În această seară, n-am transmis nimic pentru Ştirile ProTV. A fost singura oară            
când nu au funcţionat  telefoanele mobile exact când aveam nevoie. Căzuse reţeaua         
şi avaria a fost remediată abia după ce jurnalul nostru se încheiase. Mi-a părut rău,       
mai ales că, pe lângă bombardamentele din ultimele 24 de ore, mai voiam să anunţ        
că mâine urma să înceapă la Belgrad procesul lui Steve Pratt şi Peter Wallace,                
cei doi australieni de la organizaţia umanitară CARE International, care recunoscuseră      
că erau, de fapt, spioni ai NATO. Odată cu ei, era judecat în regim de urgenţă                  
şi un cetăţean iugoslav, acuzat de complicitate. 

La 22.48, destul de târziu pentru ultimele zile, sirenele anunţau alarma aeriană la Belgrad. 
În Kosovo, nu era nevoie să mai sune alarma, pentru că bombardamentele                    
nu conteniseră o clipă. La 20.00, trei proiectile loviseră un sat  de lângă Lipljan,               
iar alte şapte explodaseră între satele Drenja şi Jab, de lângă Istok. La 21.20, au fost 
bombardate satele Strpca, de pe muntele Sar, şi Konjuh, de lângă Lipljan. La 21.35,         
trei proiectile au căzut în satul Suva Reka, de lângă Prizren. La 21.50, avioanele NATO     
au lansat, în 3 raiduri, zece bombe asupra unei ferme de animale din satul Komoran,        
la 15 km sud-vest de Priştina. 

Între 23.15 şi 23.45, bombardamentele s-au concentrat asupra Priştinei, unde au fost 
auzite trei explozii puternice. Apoi s-au mutat în zona Prizren, şase rachete lovind       
satul Leban şi patru - satul Grmja. La 0.45, opt proiectile au lovit  Veliko Grabovnica,        
un sat de lângă Leskovac, care a mai fost atacat de două ori, la 1.38 şi 2.15.                
Mi-am mai notat două explozii puternice în satul Markovic, de lângă Kursumlija.        
Pentru că, deja, trebuia să mă concentrez asupra a ceea ce se întâmpla în restul Serbiei. 

Peste 50 % dintre refugiaţii din Kosovo sosiţi în Albania şi Macedonia au mai puţin          
de 18 ani, iar 40 % dintre aceştia au mai puţin de 14 ani, a afirmat purtătorul de cuvânt  
al NATO Jamie Shea, care a vorbit despre o "generaţie pierdută", relatează AFP. 
"Aproximativ 20.000 de refugiaţi au vârste sub 1 an, iar din luna martie, s-au născut  
1.000 de copii în taberele de refugiaţi. Aceşti copii s-au născut fără incubatoare,          
fără electricitate, fără asistenţă medicală, fără apă, fără un acoperiş deasupra capului, 
fără nimic. Ei au, totuşi, mai multe şanse decât copiii din Belgrad. NATO nu doreşte        
să facă rău nici unui copil, dar nenorocirea este că albanezii din Kosovo nu au de ales   
între un incubator care să funcţioneze cu electricitatea furnizată de Slobodan Milosevic      
şi un incubator fără electricitate. Ei nu au, pur şi simplu, incubatoare, pentru că au fost 
izgoniţi de acasă şi trăiesc în taberele de refugiaţi." În opinia lui Jamie Shea, regimul       
de la Belgrad dispune de câteva generatoare de siguranţă pentru a face faţă întreruperilor 
de curent electric. "Le-ar putea utiliza pentru a alimenta spitalele, şcolile sau armata." 

Atacurile începuseră încă de la 22.10, când antiaeriana Nis-ului a respins primul raid 
asupra oraşului. La 23.07, a fost  bombardat aeroportul Ponikve de la Uzice şi satele       
din regiunea muntelui Zlatibor. Singur pe acoperişul hotelului “Toplice”, aşteptam atacul 
asupra Belgradului. La 0.20, am văzut intrând în acţiune antiaeriana Novi Sad-ului.      
Fără prea mare eficienţă, pentru că 5 explozii succesive au luminat cerul dinspre nord. 
Radio Novosti a anunţat că proiectilele au lovit, pentru a treia oară, clădirea       
Televiziunii Novi Sad. Sau mai bine zis, ruinele acesteia. Exploziile au provocat                
un incendiu puternic şi au avariat casele din apropiere. 



Fără să vină spre noi, avioanele NATO au continuat să atace regiunea Novi Sad-ului,    
până spre ora 1.00, lansând rachete asupra releului de televiziune de la Iriski Venac         
şi a satelor de pe muntele Fruska Gora. La 1.10, barăcile părăsite ale unei ferme             
de lângă satul Ralje au fost făcute una cu pământul. La 1.15, când s-au întors către Nis, 
avioanele au mai lansat câteva proiectile asupra viaductului de la Veliko Plano,                
de pe autostrada spre Belgrad. De la 1.20, atacurile s-au concentrat asupra            
portului Prahovo, de pe malul Dunării. Nu mai puţin de 10 proiectile au lovit        
depozitele Jugopetrol, unde au fost rănite mai multe persoane. Apoi a fost bombardat 
oraşul Negotin, de lângă graniţa cu România. 

                                     
                                Viaductul de la Veliko Plano, lovit de bombe

NATO va avea, începând de joi, o forţă permanentă de deminare în Marea Mediterană,     
a anunţat Comandamentul de Sud al Alianţei Nord-Atlantice (AFSOUTH), citat de AFP. 
Această forţă, numită Mine Counter Measures Force Mediteranean (MCMFM), va fi dotată 
cu opt  detectoare de mine şi o navă de susţinere, fiind puse la dispoziţia NATO              
de Belgia, Germania, Grecia, Italia, Marea Britanie, Spania, Turcia şi Statele Unite.

Cred că avioanele s-au retras în spaţiul aerian al Bulgariei, spre bazele aeriene din Turcia, 
pentru că au continuat  să aştearnă un covor de bombe tot mai spre estul ţării. La 1.30,    
15 proiectile de mare putere au lovit depozitele Jugopetrol şi transformatorul de energie 
electrică al unei fabrici din oraşul Bor, de pe Valea Timocului. Legăturile telefonice          
cu această regiune, locuită de foarte mulţi etnici români, au fost întrerupte, aşa că         
n-am putut  afla mai multe detalii. Între 2.30 şi 2.50, a fost atacată zona oraşului Pirot. 
Aici, patru explozii puternice au răsunat  în cartierul Tanasko Rajic, de la periferie, şi una   
în satul Izvor din apropiere. Cel puţin două rachete au lovit releul de televiziune de pe   
Crni Vrh, de la 10 km de oraş. 

La scurtă vreme după atacul asupra portului Prahovo, sârbii au anunţat că antiaeriana      
ar fi reuşit  să doboare un avion inamic, care s-ar fi prăbuşit pe teritoriul românesc,          
în apropierea confluenţei cu graniţa iugoslavă şi bulgară. Se adăuga că oamenii            
din Prahovo au văzut cum malul românesc al Dunării era survolat de elicopterele            
de recuperare ale NATO, căutându-l pe pilotul care se catapultase. Cam la aceeaşi oră,     
s-a anunţat că, deasupra satului Bojevac de lângă Pozarevac, ar fi fost  doborât            
încă un avion al NATO, de tip Harrier. Puţin mai târziu, sârbii au revenit,               
precizând că fusese vorba de un aparat de tip Tornado, cu doi piloţi la bord,                
care au reuşit, şi ei, să se catapulteze. Înainte de a se prăbuşi în regiunea satului 
Petrovac, piloţii au decuplat rezervoarele, care au fost găsite lângă Aleksandrovac.    



Liderul UCK Hashim Thaqi a anunţat  că acceptă ideea unui protectorat internaţional         
în Kosovo, ca un pas intermediar până la independenţa provinciei. El a declarat              
că durata presupusului protectorat  în Kosovo nu are importanţă, dar a subliniat               
că aceasta trebuie să fie temporară şi să reprezinte o fază tranzitorie spre independenţă. 
La sfârşitul săptămânii, Thaqi îşi manifestase dorinţa unei întrevederi urgente cu Rugova, 
la Tirana, pentru a pune capăt dezacordurilor dintre ei, însă, până în prezent,            
acesta nu a dat un răspuns. 

Nu puteam să înţeleg de ce piloţii NATO insistau să lovească – aşa cum au făcut              
şi în această seară cu ruinele Televiziunii Novi Sad – ţinte deja atinse în atacurile 
anterioare. Nu numai eu, ci şi alţi colegi cu care am stat de vorbă mai târziu, am ajuns     
la concluzia că această îndârjire cu care semănau bombe peste tot nu servea             
decât pentru a consuma cât mai multă muniţie, pentru a stimula producţia de armament. 
Şi, aşa cum, nu doar o dată, sârbii au atras atenţia, arătând resturile unor proiectile        
pe care scria că trebuiau utilizate până în 1998 sau chiar 1985, Aliaţii scăpau în acest fel 
de nişte bombe expirate. A căror distrugere, ţinând cont de standardele ecologice,          
la mare preţ în Occident, ar fi costat o grămadă de bani. 

Cel mai bun exemplu al acestei risipe era depozitul Jugopetrol din cartierul belgrădean 
Cukarica. Baraca din tablă ondulată aşezată pe schelet metalic, cu butoaiele goale         
din interior şi cu rezervorul de carburanţi îngropat în pământ nu costau mai mult            
de 100.000 de dolari, oricât aş exagera. Ei bine, depozitul fusese lovit  de cel puţin          
10 proiectile, dintre care numai primele două rachete Tomahawk costau 1 milion            
de dolari bucata. 

SUA exercită presiuni asupra Ucrainei, cerându-i să oprească tranzitarea petrolului  
destinat Iugoslaviei prin porturile sale la Dunăre, a anunţat Pentagonul, citat  de AFP. 
"Aviaţia NATO a început să distrugă centrele petroliere de stocare şi rafinăriile iugoslave, 
dar Belgradul încă se aprovizionează cu produse petroliere pe Dunăre,"                           
a afirmat purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Kenneth Bacon. "Credem că o parte         
a petrolului provine din Rusia şi trece prin porturile ucrainene, de aceea dorim să vorbim 
cu reprezentanţi ucraineni. Sperăm că îi vom determina să oprească această tranzitare." 

După ce atacul asupra Novi Sad-ului a încetat, am coborât în cameră, căutând un post    
de televiziune de unde să mai aflu noutăţi. Ceva mai devreme, vorbisem la telefon         
cu prietenul meu, Tudor Flueraş, corespondentul din Timişoara al “Evenimentului zilei”.     
El mi-a povestit  că 48 de refugiaţi albanezi, cazaţi într-o tabără de pe Valea Minişului,     
din judeţul Caraş-Severin, s-au supărat pe condiţiile oferite şi, fără să anunţe pe nimeni, 
s-au urcat în tren şi au plecat spre Bucureşti, unde doreau să ceară să fie duşi                
în altă ţară. În urma lor au lăsat un adevărat  dezastru. Au tras un chef de pomină, 
distrugând dormitoarele şi grupurile sanitare şi spărgând toate geamurile taberei. 
Căpitanul Dan Borţiş, de la Inspectoratul de Poliţie Caraş-Severin, a declarat că pagubele 
se ridică la câteva zeci de milioane. 



                      
       Ambasadorul Pan Gian Lin inspectează dărâmăturile ambasadei chineze

Mi-a mai povestit de un raport al serviciilor secrete chineze, dezvăluit de cotidianul       
“The New York Times”, potrivit căruia bombardarea Ambasadei Chinei din Belgrad            
a fost un act deliberat. Chinezii afirmau că bombele – cunoscute sub iniţialele JDAM,      
cel mai avansat  tip de proiectile utilizat de armata americană – erau ghidate prin GPS,    
cu ajutorul unei reţele de sateliţi. Una dintre ele a lovit exact camera de cifru,                
de unde erau transmise comunicaţiile codate către Beijing, iar alta a explodat                  
în biroul ataşatului militar. Deşi a insistat, i-am explicat că nu-i pot dezvălui acum,           
la telefon, motivul real al bombardării ambasadei chineze. 

O hartă greşită a fost cauza bombardării de către forţele NATO a Ambasadei Chinei           
de la Belgrad, în noaptea de 7 spre 8 mai, a precizat generalul Wesley Clark, într-un raport 
remis secretarului general al Alianţei Javier Solana, citat  de AFP. În acest raport,           
care se prezintă sub forma unei scrisori foarte detaliate, comandamentul suprem             
al forţelor NATO din Europa insista să precizeze că eroarea a fost cauzată de actualizarea 
greşită a unei hărţi mai vechi a capitalei iugoslave. 

Căutând un post sârbesc de radio, am dat peste frecvenţa Radio România Actualităţi        
şi am ascultat ştirile din ţară. Preşedintele Emil Constantinescu se întâlnise, azi,             
cu Richard Schifter, consilier special al secretarului de stat american, căruia i-a explicat   
că România doreşte să se implice în reconstrucţia Iugoslaviei, având capacităţi 
excedentare în producţia de ciment, oţel şi energie electrică. Potrivit purtătorului            
de cuvânt  prezidenţial Răsvan Popescu, şeful statului român a arătat că nu trebuie           
să se repete "experienţa ratată" a Bosniei, a cărei reconstrucţie s-a făcut                    
prin limitarea importurilor la ţările Uniunii Europene. Schifter s-a arătat interesat            
de posibilitatea ca în planul de reconstrucţie a sud-estului Europei să se acorde                
o atenţie deosebită refacerii drumurilor din România, ca alternativă la rutele iugoslave. 
Simple promisiuni, fără nici o acoperire !



Înainte de a mă culca, m-au sunat colegii de la emisiunea de dimineaţă şi mi-au spus      
că pot dormi liniştit, pentru că nu doresc o corespondenţă telefonică de la mine,        
decât dacă se întâmpla ceva cu totul ieşit  din comun. N-am mai insistat să-i lămuresc     
că n-au dreptate, gândindu-mă că, poate, eu eram cel care greşea, fiind total absorbit    
de evenimentele la care eram martor. M-am trezit, totuşi, la 6.00, şi am ascultat ştirile     
la un post  de radio, îngrijorat să nu se fi întâmplat ceva important prin alt oraş şi eu       
să nu ştiu. Nu am remarcat nimic şi m-am culcat la loc, în timp ce, la 6.23, sunau    
sirenele de încetare a alarmei aeriene. 

Nicosia a interzis astăzi intrarea unui ministru sârb pe teritoriul cipriot, ceea ce constituie  
o primă măsură în cadrul sancţiunilor adoptate de UE împotriva Iugoslaviei, a anunţat 
şeful diplomaţiei cipriote, Yannakis Cassulides, citat de AFP. Ministrul sârb fără portofoliu 
Bogoljub Karic sosise pe aeroportul din Larnaka, venind de la Budapesta, însoţit             
de soţia sa. Oficialul, care vizitează frecvent Cipru, conduce Karic Banka, o instituţie 
financiară cu sediul la Limassol. Guvernul cipriot a decis, în aprilie, să respecte sancţiunile 
decise de UE împotriva Belgradului, în ciuda simpatiei opiniei publice din Cipru          
pentru iugoslavi. "Este un lucru bun că ministrul sârb şi soţia sa, care încercau               
să părăsească Iugoslavia, au descoperit că nu există zone sigure în care să fie bineveniţi," 
a declarat  Jamie Shea, care a reamintit  că acesta era "unul dintre bancherii     
preşedintelui Milosevic şi a jucat, fără nici o îndoială, un rol în furnizarea de fonduri          
pentru a-l ajuta să acceadă la putere, la sfârşitul anilor '80". 

26 mai 1999

Alianţa Nord-Atlantică a dezminţit informaţiile difuzate de agenţia oficială Tanjug,     
conform cărora unul dintre avioanele sale de tip Harrier ar fi fost  doborât, în noaptea      
de marţi spre miercuri, de apărarea antiaeriană iugoslavă, informează AFP.               
"Toate avioanele NATO s-au întors la bazele lor fără să fi suferit pagube." Şi Biroul           
de presă al Ministerului Apărării Naţionale român a dezminţit  informaţia potrivit  căreia 
avionul doborât de apărarea antiaeriană iugoslavă s-ar fi prăbuşit pe teritoriul românesc.

Imediat după ce m-am trezit, am plecat la Media Center. Mi-am făcut mica plimbare        
pe Knez Mihajlova, privind oamenii care forfoteau pe stradă. Se pregăteau pentru             
o nouă zi, se grăbeau spre servici, îşi instalau tarabele pe care expuneau spre vânzare   
tot  felul de mărunţişuri. Am trecut pe lângă tinerii care vindeau hărţi ale Belgradului         
şi ale Iugoslaviei şi care îşi făceau reclamă cu două hărţi desfăşurate, pe care 
însemnaseră cu un marker roşu locurile bombardate de NATO. M-am oprit  o clipă            
în faţa unui bătrân cu mustăţi stufoase, care vindea insigne ale cetnicilor sârbi                 
şi mă cunoştea deja, de când îmi cumpărasem de la el un drapel negru, pe care         
erau brodate un cap de mort  şi lozinca “Sa verom u Boga, Sloboda ili smrt” (“Cu credinţă 
în Dumnezeu, Libertate sau moarte”). Şi am mai zăbovit  un pic la tarabele cu casete        
şi CD-uri, părându-mi rău, ca de obicei, că nu am destui bani să-mi cumpăr               
toate albumele cu muzica rock sârbească pe care mi le-aş fi dorit. 



                 
                                            Steagul cetnicilor sârbi

Am ajuns la Media Center, mi-am luat o cafea şi m-am aşezat  în faţa computerului, 
trăgându-mi telefonul aproape. Am constatat  rapid că nu toţi sârbii au avut o dimineaţă   
la fel de liniştită. Raidurile fuseseră reluate încă de la prima oră, când sirenele anunţau 
alarma aeriană în mai multe oraşe, mai ales în Kosovo. În intervalul 7.25 – 11.40,     
asupra satului Markovic de lângă Kursumlija, au fost lansate 14 proiectile, care au produs 
mari pagube materiale. Începând cu 8.30, au fost atacate mai multe sate dintre Orahovac 
şi Djakovica. În timpul bombardării satului Radoste, doi copii au fost ucişi şi unul rănit. 

La 9.50, fabricile de băuturi răcoritoare şi de gumă de mestecat de lângă Suva Reka      
au fost avariate de bombe. La 10.40, au fost bombardate din nou. La 10.30, în Priştina     
a răsunat ecoul unei explozii de pe muntele Goles. La 11.10, între Kosovska Vitina            
şi Letnice, antiaeriana sârbă a doborât încă un avion-spion fără pilot. Cinci minute         
mai târziu, o femeie a fost rănită la Zubin Potok, când au fost distruse mai multe case.     
La 12.15, a fost din nou bombardată regiunea localităţii Sutomore, de lângă             
portul muntenegrean Bar, de pe malul Adriaticii. Atacul a fost  scurt, din cauza          
ripostei puternice a artileriei antiaeriene de pe navele sârbeşti de război. 

Un avion-cisternă american, de tip KC-135, a fost  nevoit să aterizeze de urgenţă             
pe aeroportul Ferihegy din Budapesta, din cauza unor probleme tehnice, au anunţat    
surse oficiale ungare, citate de agenţia MTI. Aparatul KC-135 Stratotanker, angajat          
în cadrul operaţiunii aeriene NATO împotriva Iugoslaviei, se afla "în spaţiul aerian ungar 
atunci când a semnalat că doreşte să-şi întrerupă misiunea şi să aterizeze pe Ferihegy",   
a declarat  un reprezentant al Controlului aerian. Sursa citată nu a făcut  precizări      
asupra naturii incidentului care a constrâns avionul de alimentare să aterizeze.



Am reuşit  să aflu că, într-adevăr, la Krusevac, câteva sute de oameni au organizat            
o manifestaţie împotriva războiului, cerând ca fiii lor să se întoarcă acasă de pe front. 
Majoritatea erau părinţi ai militarilor detaşaţi în Kosovo. Demonstraţia a fost  ţinută       
sub observaţie de poliţişti înarmaţi până-n dinţi, care, însă, nu au intervenit,               
deşi Legea marţială le-ar fi dat voie. În schimb, în zilele următoare, patrule înarmate       
au putut fi văzute aproape la fiecare colţ din oraş. Un comunicat al Armatei iugoslave 
confirma ştirile din presa străină, despre unele dezertări. În comunicat s-a cerut 
dezertorilor să se întoarcă la unităţile lor. Li se promitea că nu vor fi pedepsiţi,             
însă cei ce nu vor reveni de bună voie vor ajunge în faţa Curţii marţiale. Din ce am reuşit 
să aflu, dezertorii erau rezervişti care au fost încorporaţi şi trimişi în Kosovo                     
şi care veniseră acasă în permisii. În ciuda apelului, majoritatea a refuzat să plece      
înapoi pe front. 

Am sunat la Cacak şi am aflat că, ieri, Judecătoria i-a condamnat pe cei şase localnici        
care au înfiinţat “Parlamentul cetăţenilor” la amenzi totalizând 28.000 de dinari           
(cam 2.800 DM). Au fost  judecaţi în regim de urgenţă şi aveau termen până astăzi,         
la 11.00, să-şi plătească amenzile. Altfel, se transformau în închisoare contravenţională. 
Pentru a justifica pedepsele nefireşti de mici, având în vedere Legea marţială,    
judecătorul a motivat că a avut în vedere că toţi erau intelectuali şi nu au ştiut - chipurile ! 
că încalcă legea. Motivaţia era puerilă, deoarece în Iugoslavia, nici pe timp de pace        
nu era legal să organizezi demonstraţii neautorizate sau să înfiinţezi astfel de 
“parlamente”. În realitate, autorităţile s-au temut că o pedeapsă mai aspră ar putea 
provoca o revoltă generalizată. Pentru a nu întinde coarda prea mult, cei şase au adunat 
bani de la rude, prieteni şi de la mai mulţi locuitori ai oraşului, plătindu-şi amenzile. 

Inculparea preşedintelui iugoslav Slobodan Milosevic de TPI reprezintă "un nou mijloc    
de exercitare a presiunii" asupra Belgradului, chiar dacă acest  demers riscă să complice 
sarcina aliaţilor, au apreciat  diplomaţi de la Bruxelles, citaţi de AFP. NATO, care           
odată cu această decizie, ar putea fi nevoită să-şi continue războiul în Iugoslavia          
până la îndepărtarea lui Milosevic de la putere, a refuzat să facă orice comentariu, 
subliniind necesitatea de aştepta o decizie oficială a TPI. "Milosevic nu va fi judecat,         
ci doar inculpat," a declarat  un diplomat. “Punerea sub acuzare a liderului de la Belgrad   
va permite subordonaţilor săi să se îndepărteze de el, pentru că Milosevic îşi va pierde 
autoritatea de care se bucură în ochii colaboratorilor săi şi ai populaţiei.” 

Astăzi, Guvernul iugoslav a anulat  permisele de import pentru benzină, motorină şi ulei, 
care restricţionau numărul firmelor ce puteau importa aceste produse. Ceea ce însemna 
că, de acum, orice firmă putea importa carburanţi, semn că embargoul petrolier             
îşi făcea simţite efectele. De asemenea, a fost ridicată şi restricţia privind importul 
energiei electrice. Toate aceste restricţii fuseseră impuse la începutul războiului                
şi au favorizat, desigur, un număr redus de firme, aparţinând apropiaţilor lui Milosevic. 

Situaţia cu adevărat dramatică era în Kosovo. La Priştina fusese interzisă cu desăvârşire, 
sub ameninţarea unor pedepse aspre, comercializarea băuturilor alcoolice. Oamenii         
îşi făceau cumpărăturile în fugă, între două bombardamente. După ora 10.00,               
nu mai puteai să bei o cafea niciunde, iar ţigările ajunseseră să se vândă în florării.     
Deşi imaginile filmate de RTS în capitala kosovovară insistau asupra unor magazine pline, 
în realitate, existau tot mai mari probleme la aprovizionarea cu alimente. 



Franţa, Marea Britanie şi Statele Unite analizează, în prezent, posibilitatea de a utiliza 
mijloace civile pentru a începe paraşutarea unor ajutoare umanitare deasupra provinciei 
Kosovo, a anunţat purtătorul de cuvânt al Ministerului francez de Externe                  
Anne Gazeau-Secret, citată de AFP. Proiectele respective pot  fi puse în practică               
în scurt  timp. Ministrul francez al Apărării Alain Richard a anunţat  că se studiază 
modalităţile care să "facă posibilă paraşutarea de ajutoare umanitare prin intermediul 
unor dispozitive civile".

La 12.54, la Belgrad sunau sirenele alarmei aeriene. Nimeni nu se mai speria de ele şi,   
de această dată, nici nu au existat  motive, pentru că bombardamentele ne-au ocolit,       
iar alarma s-a ridicat  la 14.08. Avioanele NATO au lovit, însă, alte localităţi. La 13.00,    
două proiectile au atins satul Donja Sabanta, de lângă Kragujevac. La 13.12, o fermă     
de la marginea oraşului Cuprija a fost lovită de o rachetă. Trei minute mai târziu,              
a fost bombardată regiunea satului Zdraljice, de la capătul vechiului drum dintre Jagodina 
şi Kragujevac, precum şi depozitele combinatului industrial Dobricevo. La aceeaşi oră,     
la Zajecar, oraş din estul Serbiei, lângă graniţa cu Bulgaria, au fost auzite două explozii     
în cartierul de la ieşirea către Lubnice. Autorităţile locale au anunţat  că a fost avariat       
un mare număr de case, deşi în apropiere nu se afla nici un obiectiv militar. 

Am continuat să aflu cât mai multe noutăţi. Ieri, în timpul unui atac al gherilelor UCK 
asupra satului Vojtes, de lângă Srbica, primarul Miroslav Kovacevic şi şoferul său             
au fost răniţi. Tensiunile de la frontiera iugoslavo-albaneză s-au intensificat  în zona Morina, 
unde au fost auzite mai multe tiruri de artilerie grea şi de arme automate. La prânz, 
aviaţia NATO a bombardat poziţiile sârbe din spatele colinelor din zona de frontieră. 
Autobuzele UNHCR, membrii organizaţiilor umanitare şi jurnaliştii aflaţi în Albania au fost 
împinşi cam la o sută de metri depărtare de postul de frontieră, iar vameşii şi-au pus 
veste antiglonţ. Observatorii aflaţi în permanenţă la punctul de trecere a frontierei          
au afirmat că tirurile au început  încă din zori, la ora 4.30. Cinci camioane cu militari         
au sosit dimineaţa în zona de frontieră, iar soldaţii au urcat pe coline, pentru a întări 
poziţiile sârbe. Tirurile de artilerie de auzeau dinspre Kruma, la aproximativ 20 de kilometri 
vest  de Morina, iar cele de arme automate - dinspre colinele din imediata apropiere          
a postului de frontieră. Satul Pogaj, situat pe o creastă, la 15 kilometri vest de Morina,     
a fost evacuat în timpul dimineţii. 

                         
               Incendiu într-un sat de lângă Leskovac, după un bombardament



La Belgrad a început procesul celor doi australieni arestaţi în 31 martie, lângă graniţa      
cu Croaţia, şi acuzaţi de spionaj. Steve Pratt şi Peter Wallace intraseră în Iugoslavia 
prezentând documente care atestau că fac parte din organizaţia umanitară                
CARE International. La câteva zile de la arestare, însă, RTS prezentase imagini               
din timpul interogatoriului lui Pratt, în care acesta recunoştea că este spion.      
Conducerea organizaţiei umanitare a dezminţit acuzaţiile, precizând că ei aveau rolul        
de a aduna informaţii despre nevoile celor loviţi de bombardamente şi a stabili             
care sunt zonele mai grav afectate. 

Procesul se va desfăşura în regim de urgenţă, cu uşile închise, şedinţa fiind condusă      
de maiorul Ratko Korlat, ajutat  de maiorul Milan Milosavljevic. Alături de cei doi, au fost 
acuzaţi de complicitate la spionaj Branko Jelen (cetăţean iugoslav, angajat  al biroului CARE 
din Nis), David Hill (cetăţean australian) şi albanezii Petri Sofijani şi Brandelin Cakaj, 
ultimii trei, însă, fiind plecaţi în străinătate. Guvernul australian, al cărui reprezentanţi     
au discutat  despre soarta lui Pratt şi Wallace cu preşedintele Milosevic şi cu Boris Elţîn,     
a alocat  45.000 de dolari pentru a le angaja apărători. Peter Zivkovic, avocatul lui Wallace, 
se temea că australienii pot fi condamnaţi la pedepse de până la 10 ani de închisoare. 

Mai multe rachete de tip RPG au fost trase, în noaptea de marţi spre miercuri,              
fără a face victime, asupra unor clădiri ocupate de soldaţii SFOR în nord-estul Bosniei,      
s-a anunţat într-un comunicat, citat de AFP. Tirurile, care au avut loc în jurul orei 2.00,   
au provocat  "anumite pagube" celor două clădiri vizate, în oraşul Zvornik, pe teritoriul   
sârb bosniac. SFOR nu precizează naţionalitatea celor care se aflau în interiorul clădirilor   
în momentul atacurilor, dar Divizia Nord a SFOR, de care aparţine oraşul Zvornik,              
este compusă majoritar din americani.

La 15.11, alarma aeriană suna din nou la Belgrad, însă nici de această dată nu am fost 
bombardaţi, iar alarma a fost ridicată la 16.24. Raidurile aeriene s-au concentrat       
asupra provinciei Kosovo, unde nu au contenit o clipă. Între 14.47 şi 15.58, asupra satului 
Vitinja de lângă Strpce, au fost lansate 8 proiectile. Începând cu ora 15.00, aproape      
din 5 în 5 minute, a fost  bombardată Priştina. În acelaşi timp, nu mai puţin de 12 rachete 
au lovit localitatea Knin, în jurul căreia fuseseră observaţi militarii sârbi. La 15.30,       
două proiectile au explodat  între satul Izbica şi staţiunea Novopazarka Banja, unde există 
un Centru pentru distrofici, în care sunt internaţi foarte mulţi bolnavi, pavilioanele acestuia 
fiind serios avariate. De la 15.50 până la 16.20, a plouat cu bombe peste satul Suva Reka. 
A fost avariată şcoala, însă bombardamentele s-au concentrat asupra depozitelor      
fabricii de gumă de mestecat, unde erau ascunse, probabil, trupele iugoslave. Altfel         
nu se justifica înverşunarea atacurilor. 

Un nou atac asupra Priştinei a început  la ora 17.00. Tot  atunci, două rachete loveau      
încă o dată pista aeroportului Ponikve de la Uzice. La 18.05, a fost bombardat  un sat      
de lângă Pec. La 18.25, a fost  atacată din nou localitatea Suva Reka. De această dată, 
ţinta a fost fabrica de băuturi răcoritoare. Alte două raiduri, la 18.32 şi la 19.12,            
au fost lansate asupra Urosevac-ului. Aliaţii profitau din plin de vremea superbă.           
Nici luptătorii UCK nu stăteau deoparte. În timp ce NATO bombarda poziţiile Armatei 
iugoslave, aceştia încercau să se infiltreze în Kosovo. În această după-amiază,                
lângă Prizren, doi poliţişti sârbi au fost răniţi într-un schimb de focuri cu gherilele UCK. 



Spaţiul aerian românesc a fost folosit  de aparatele Alianţei Nord-Atlantice pentru intrări   
de câţiva kilometri, lângă frontiera de sud-vest, au declarat pentru Mediafax surse          
din cadrul Statului Major al Aviaţiei şi Apărării Antiaeriene. Potrivit acestora,                    
se înregistrează, în medie, una-două intrări pe zi în spaţiul aerian al României,             
însă există şi zile sau nopţi când avioanele NATO nu survolează teritoriul românesc.    
Până în prezent, nu au fost  înregistrate zboruri de traversare a spaţiului aerian românesc. 
De obicei, intrările sunt determinate de faptul că aparatele ar trebui să frâneze brusc,      
la o viteză foarte mare, pentru a ocoli teritoriul României. Cei câţiva kilometri parcurşi      
în spaţiul aerian românesc permit piloţilor NATO să vireze în condiţii de siguranţă.

După ce mi-am transmis corespondenţa pentru Ştirile de la 19.30, m-am pregătit            
să mă uit la meciul de fotbal dintre Manchester United şi Bayern Munchen, din finala    
Ligii Campionilor. Eram stresat ca nu cumva să înceapă atacurile aeriene, dar mă gândeam 
că printre militarii englezi şi germani din forţele NATO or fi destui microbişti,                   
ca să le amâne până după meci. Şi am avut dreptate. Alarma aeriană a sunat la Belgrad   
la 22.35, la câteva momente după fluierul final al partidei. 

                            
            Podul Sloboda din Novi Sad, distrus de bombardamentele NATO

În pauza meciului, m-a sunat Corina Hădărean, care mă rugase să-i mai pregătesc         
un reportaj de atmosferă, despre viaţa locuitorilor din Novi Sad. Capitala provinciei 
Vojvodina fusese, până la începutul războiului, unul din cele mai frumoase oraşe           
din Iugoslavia. Aşezat pe Dunăre, la poalele muntelui Fruska Gora, Novi Sad-ul             
era dominat de vechea cetate, zidurile acesteia împletindu-se cu noile construcţii           
din epoca modernă. Când aici au început să cadă primele bombe, oamenii s-au întrebat   
ce legătură avea Novi Sad-ul, situat în nordul Serbiei, unde sârbii convieţuiau              
fără probleme alături de cinci minorităţi naţionale, cu criza din Kosovo. 

În scurtă vreme, aceste întrebări fără răspuns au fost lăsate deoparte. Unul câte unul, 
cele trei poduri peste Dunăre, care erau mândria oraşului, au fost distruse de rachete. 
Degeaba s-au adunat oamenii în fiecare seară, la concertele de protest pe aceste poduri, 
pentru că noaptea, rachetele lansate de avioane le prăbuşeau, rând pe rând,                   
în valurile Dunării. A urmat bombardarea rafinăriei din zona industrială şi nori                
de fum negru au intoxicat aerul şi apa. Nici clădirea Televiziunii, care difuza programe      
în 6 limbi, nu a scăpat şi a fost distrusă din temelii în numai două nopţi. Apoi au ajuns     
la rând alte clădiri şi oraşul a fost parţial transformat în ruine. 



Valoarea cheltuielilor suplimentare şi a pierderilor înregistrate de Ministerul Mediului         
în urma bombardamentelor din Iugoslavia asupra unor întreprinderi chimice, până la data 
de 20 mai, se ridică la aproximativ 500.000 de dolari, a declarat ministrul Apelor,    
Pădurilor şi Protecţiei Mediului, Romică Tomescu. Cele mai mari pierderi le-a înregistrat 
Regia Naţională a Pădurilor care nu a mai putut onora contractele pentru desfăşurarea 
unor acţiuni de vânătoare în pădurile din România. Valoarea acestor pierderi este            
de peste 180.000 de dolari. 

Dintr-o dată, viaţa oamenilor din Novi Sad s-a transformat radical. Ca să treacă         
dintr-o parte în alta a oraşului, acum trebuie să se înghesuie pe bacuri. Substanţele toxice      
din aer şi din apă au depăşit de peste 10 ori nivelul normal şi pescuitul în Dunăre a fost 
interzis. Locuitorii au fost aprovizionaţi cu apă adusă cu cisternele şi, când, în sfârşit, 
săptămâna trecută, calitatea apei a revenit  în limitele normale, robinetele au secat        
din nou, din cauza avarierii sistemului energetic al Serbiei. 

Spre deosebire de Belgrad, unde oamenii nu mai bagă în seamă sirenele care anunţă 
alarma aeriană, la Novi Sad lumea fuge spre adăposturi, pentru că, nu o dată, bombele   
au căzut chiar şi ziua în centrul oraşului, împrăştiind schije şi bucăţi de beton                  
în toate părţile. De la începutul lunii mai, nu mai exista noapte în care avioanele              
să ocolească Novi Sad-ul şi, atunci când nu bombardează oraşul, lansează rachete   
asupra satelor de pe Fruska Gora, exploziile răsunând la fel de puternic. 

Conducerea Vojvodinei a anunţat că, până acum, pagubele provocate de bombardamente 
în provincie depăşesc 6 miliarde DM. Numai reconstrucţia podurilor peste Dunăre,     
pentru care au fost deschise conturi speciale, costa 1.500 DM metrul patrat.                   
Mii de cărţi poştale care înfăţişează podurile distruse se vând în toată ţara, o parte       
din bani fiind virată în aceste conturi. Transportul în comun funcţionează la limită,         
din lipsă de carburanţi, cursurile şcolilor au fost întrerupte, iar studenţii vin la cursuri    
între două bombardamente. De două ori pe săptămâna, profesorul român Lucian Pavel   
era aşteptat cu drag de studenţii Facultăţii de limba si literatura română din Novi Sad,    
iar acesta vine de la Belgrad pentru a-şi preda cursurile. Mulţi studenţi vorbesc perfect 
limba română, iar după terminarea facultăţii, absolvenţii şi-au găsit slujbe bine plătite      
la firmele mixte romano-iugoslave sau la ambasadele ţărilor care nu sunt reprezentate      
în România. 

Lucian Pavel m-a ajutat considerabil să aflu ce se întâmpla la Novi Sad, mai ales de când 
nu mai puteam să circul prin Serbia, pentru că nu mai aveam acreditarea de război.       
Ca ziarist acreditat, pentru a circula prin Serbia, trebuia să soliciţi un permis special.       
În cerere, trebuia să precizezi unde vrei să mergi şi în ce scop, ofiţerii de la Centrul militar 
de presă hotărând dacă îţi acordă permisul. Într-una din călătoriile mele spre Novi Sad, 
când încă mai aveam acreditare de război, am văzut ceva incredibil. În plin câmp,          
nu departe de şosea, se vedea un tanc. Privindu-l mai atent, din mersul maşinii,            
am observat că, în realitate, tancul era desenat pe un panou imens, de tipul celor 
publicitare, şi era destinat “ziariştilor” aflaţi în misiune de documentare. Care raportau      
la Bruxelles cele văzute şi „tancul” era zdrobit în noaptea următoare de o rachetă        
bine ţintită. 



                
     Sârbii trec Dunărea cu bacul, după distrugerea podurilor din Novi Sad

Bombardamentele NATO asupra Iugoslaviei nu determină poluarea Dunării,               
indică rezultatele unui studiu dat publicităţii în Marea Britanie, care contrazic       
afirmaţiile autorităţilor de la Belgrad şi Moscova, relatează AFP. Studiul, finanţat parţial    
de Naţiunile Unite, a fost realizat  în perioada 12 - 16 mai, de o echipă de experţi             
ai Forului pentru protejarea mediului înconjurător al Dunării şi ai Fondului mondial    
pentru natură. Rezultatele analizei demonstrează că nu se înregistrează                 
"poluări semnificative ale apelor sau influenţe negative asupra mediului," a afirmat 
ministrul britanic al Apărării George Robertson, care a acuzat  guvernul iugoslav               
că încearcă să dezinformeze opinia publică.

După ce am înregistrat  corespondenţa despre Novi Sad, Corina mi-a spus că NATO          
a cerut  expres ţărilor vecine Iugoslaviei să pună capăt încălcării pe Dunăre                      
a embargoului petrolier decis împotriva Belgradului. Atât Jamie Shea, cât şi generalul 
Walter Jertz, au atras atenţia că NATO monitorizează cu atenţie traficul pe Dunăre, 
existând indicii că embargoul este încălcat. În replică, Ministerul român al Afacerilor 
Externe a comunicat că ţara noastră nu poate fi acuzată de aceasta, deşi cotidianul     
“The New York Times” scria astăzi că navele încărcate cu produse petroliere             
pentru Iugoslavia pleacă din Ucraina, traversează Marea Neagră şi merg apoi pe Dunăre, 
ajungând în porturile sârbeşti. 

Fiind cu musca pe căciulă din cauza acuzaţiilor de încălcare a embargoului precedent, 
Ministerul român de Interne a luat măsuri suplimentare pentru ca, la frontiera                 
cu Iugoslavia, să nu se mai înregistreze cazuri de contrabandă şi să fie aplicate               
cu stricteţe prevederile hotărârii guvernamentale privind interdicţia de a livra sau vinde 
produse petroliere pe teritoriul statului vecin. Generalul Mircea Mureşan, secretar de stat 
în MI, a anunţat astăzi că, în spiritul şi litera Hotărârii de Guvern, micul trafic nu constituie 
contrabandă, libera circulaţie a persoanelor nefiind îngrădită de acest  act normativ.  
Totuşi, a fost sporită vigilenţa la frontieră, în localitatea Ieşelniţa, la 20 de km de Orşova, 
fiind organizat un punct de control, pentru a monitoriza traficul de pe Clisura Dunării. 



Un elicopter aparţinând armatei americane a aterizat de urgenţă în această seară            
în Bosnia, în apropiere de Brcko, unul dintre membrii echipajului fiind uşor rănit               
în urma incidentului, a anunţat SFOR, citată de AFP. Victima este un militar al SFOR, 
identitatea şi naţionalitatea sa nefiind precizate. Incidentul s-a produs la ora 23.20,          
în timp ce elicopterul efectua un zbor de rutină.

Aş mai fi vorbit  cu Corina, însă am auzit afară vuietul avioanelor. De când Mile a plecat 
temporar în România şi am rămas singurul jurnalist  român la Belgrad, am început să sufăr 
de singurătate. În afară de Nelu, directorul de la “Toplice”, nu mai aveam cu cine           
să schimb o vorbă în româneşte şi îmi era dor. Nopţile treceau tot  mai greu şi,           
până începeau bombardamentele, mă distram cu jucăria electronică pe care                  
mi-o cumpărasem de la o tarabă din piaţă. Jocul se numea “Power brick“ şi trebuia        
să ordonezi pe un ecran nişte “cărămizi” virtuale, de diferite forme, pentru a construi     
un zid fără fisuri. La vremea când a apărut, a făcut furori printre copii, dar am constatat 
că îmi plăcea şi mie, ba chiar ajunsesem să-mi stabilesc tot  felul de recorduri, pe care     
mă chinuiam să le îmbunătăţesc. Era, oricum, un excelent remediu împotriva plictiselii. 

Îl sunasem mai devreme pe Ion Cristoiu, pentru că, după ce mă obişnuisem să vorbesc   
cu el în fiecare zi despre ce se întâmpla în Iugoslavia şi în România, legat de acest  război, 
am constatat că îmi lipseau aceste discuţii. Am reuşit să-l prind. Era încă în Anglia,     
unde fusese invitat, împreună cu alţi jurnalişti din Occident, de Ministerul britanic           
de Externe, şi urma să viziteze taberele din Macedonia şi Albania în care trăiau refugiaţii 
din Kosovo. Mi-a povestit, pe scurt, că vizita era o lecţie de democraţie, pentru că          
din delegaţie făceau parte cei mai înverşunaţi critici ai războiului împotriva Iugoslaviei.   
Şi, spre deosebire de ţara noastră, unde criticii celor de la Putere erau aproape proscrişi, 
Guvernul Marii Britanii îi invita ca să le expună raţiunile acţiunilor sale şi a încerca         
să-i convingă de justeţea punctului său de vedere. Ion Cristoiu rămăsese, în continuare, 
convins că soluţia conflictului din Kosovo nu era înlocuirea tragediei etnicilor albanezi       
cu cea a sârbilor şi că decizia NATO de a scoate provincia de sub autoritatea statului sârb 
şi a o transforma într-un protectorat internaţional nu era cea mai potrivită. 

                   
               Ibrahim Rugova vizitează taberele de refugiaţi din Macedonia



Ibrahim Rugova a vizitat în această dimineaţă tabăra de refugiaţi din localitatea Blace, 
situată la frontiera macedoneano-iugoslavă, informează AFP. Rugova a fost aplaudat       
de cei aproximativ 200 de refugiaţi care au ieşit  din corturi. "Am venit aici ca să-mi văd 
poporul. Acţiunea NATO este o acţiune de pace, nu de război. Refugiaţii vor să se întoarcă 
la casele lor, iar eu îmi doresc acelaşi lucru." Rugova a fost confirmat în funcţia de lider     
al Ligii Democratice din Kosovo (LDK), în cursul reuniunii desfăşurate cu uşile închise,       
ce a avut loc la Tetovo. 

La 23.05, a început unul din cele mai dure atacuri asupra Belgradului, în care aveau să fie 
“contabilizate” exploziile a nu mai puţin de 53 de proiectile de toate tipurile,            
lansate peste noi. Cerul era perfect senin şi puteam vedea cu ochiul liber avioanele      
care treceau prin dreptul lunii. După o jumătate de oră, când s-au retras, pe cer             
am observat  un păienjeniş de dâre albicioase, lăsate de avioanele care survolaseră oraşul. 
Artileria antiaeriană a ripostat  cu disperare, însă nu a reuşit  să lovească în aer decât şase   
din rachetele care se îndreptau spre noi. 

Prima serie de explozii am auzit-o în partea de sud a Belgradului. În suburbia Makis,        
de pe drumul spre Obrenovac, a fost lovit un depozit, unde a izbucnit un puternic incendiu 
care lumina cerul. În cartierul Rakovica, a fost  din nou bombardată zona Strazevica          
şi fabrica de motoare “21 mai”, fiind lovite service-ul şi hala liniei de montaj. Din fericire, 
în apropiere nu se afla nici un trecător, aşa că nu au fost victime. Zona a fost imediat 
blocată de Poliţie, deoarece una din rachetele care au lovit  fabrica nu a explodat.           
Au urmat zonele Ostruznica şi Bubanj Potok. O altă rachetă a lovit, fără să explodeze,       
o casă din satul Begaljica, din cartierul periferic Grocka, o persoană fiind rănită.           
Casa familiei Pavlovic, de pe strada Sasa Kovacevic, a fost lovită în plin de unul              
din cele patru proiectile care au explodat în comuna Ralja, de la 30 de km de Belgrad.      
În explozie şi-au pierdut viaţa doi copii, Stefan şi Dejan Pavlovic, în vârstă de 4,       
respectiv 8 ani, şi Biljana Momcilovic, o vecină aflată în vizită. Părinţii copiilor, Vladimir      
şi Branislava, au fost  internaţi în spital, femeia fiind în stare critică. Ljubinka Jovanovic,    
o altă vecină, a fost şi ea rănită. 

Nu am coborât de pe acoperiş, pentru că eram convins că piloţii NATO nu vor irosi        
aşa o noapte şi vor veni din nou. Nu am avut  prea mult de aşteptat. La ora 2.00,             
a început  o altă jumătate de oră de coşmar. Nu mai puţin de 20 de proiectile                 
de mare putere au lovit  aeroportul Batajnica, provocând mari cratere în pista principală. 
Vibraţiile exploziilor erau aşa de puternice că păreau undele de şoc ale unui cutremur   
fără sfârşit. De-abia mai reuşeam să mă ţin pe picioare pe casa liftului de pe acoperiş.      
O rachetă a lovit clădirea Direcţiei Federale de Distribuţie a Mărfurilor “Jugo Import”,       
de lângă sediul Poliţiei din cartierul Novi Beograd. Nici această rachetă nu a explodat,   
însă a împrăştiat zeci de schije şi bucăţi de beton în jur. În curtea unei case de pe strada 
Cubulska din cartierul Vracar, a căzut, tot fără să explodeze, o bucată dintr-o rachetă    
aer-sol, lungă de aproape un metru. Vuietul atacului nu mi-a ieşit din urechi minute în şir, 
chiar dacă avioanele s-au retras, lăsând în urmă o nouă plasă de dâre argintii pe cer. 

Comandamentul aviaţiei militare a Statelor Unite a emis un ordin prin care se suspendă,              
până la noi dispoziţii, orice pensionare sau retragere de personal, a anunţat purtătorul     
de cuvânt al Pentagonului Kenneth Bacon, citat de AFP. Măsura a fost  luată ca urmare      
a sporirii considerabile a volumului operaţiunilor aviaţiei militare americane în Iugoslavia   
şi în Irak şi a necesităţii de a dispune de personal pentru aceste operaţiuni.



                 
              Incendiu la Belgrad, după unul din bombardamentele NATO

În Kosovo, unde atacurile nu s-au mai oprit  de câteva zile, în această noapte au explodat 
alte 70 de proiectile. Ţintele principale au fost oraşele Priştina, Podujevo, Knin,        
Strpce, Lipljan, Zubin Potok, Dragas, Pec, Kosovska Mitrovica, Urosevac şi Suva Reka.    
Trei civili au fost ucişi şi doi răniţi în timpul bombardamentelor asupra regiunii           
dintre satele Jerekara şi Gornja Budrinja, de lângă Vitina, iar la 2.17, patru proiectile       
au lovit sediul Poliţiei din satul Stolc, de lângă Kula. 

Atacuri la fel de puternice au fost declanşate şi asupra celorlalte oraşe din Serbia.          
Au început la 23.00, la Mladenovac, unde o serie de explozii a răsunat vreme                  
de un sfert de oră. În acelaşi timp, două proiectile au lovit muntele Kosmaj, unde se afla 
turnul de televiziune bombardat săptămâna trecută. La 23.06, pe muntele Malen            
din raionul Divcibar, au explodat două bombe de mare putere. Însă atacul cel mai dur       
a fost asupra Nis-ului. De la 1.45 şi până după ora 4.00, peste 30 de proiectile au lovit 
zona industrială din nord-vestul oraşului, fiind avariate zeci de case şi rănit uşor un civil. 
Alte 30 de bombe au lovit satul Markovic de lângă Kursumlija. Regiunea Srem,               
de la nord-vest de Belgrad, a fost ţinta a şapte raiduri aeriene, cele mai mari distrugeri       
fiind provocate în oraşele Stara şi Nova Pazova. 

La 1.55, două proiectile au căzut pe calea ferata şi lângă gara din Lukicevo, de lângă 
Zrenjanin. Unul dintre ele nu a explodat, însă şinele au fost  distruse şi legăturile telefonice 
întrerupte. Începând cu ora 2.00, fascinat de atacul asupra Belgradului,                       
nici nu am observat seria de 10 explozii de pe muntele Fruska Gora, de lângă Novi Sad.  
La 2.20, în satul Vranes de lângă Kraljevo, o rachetă a explodat  într-o livadă,               
fără să provoace pagube, iar o altă explozie a fost auzită în satul Rabas, de lângă Valjevo. 

Rusia a exclus astăzi, în timpul discuţiilor dintre şeful diplomaţiei Igor Ivanov şi adjunctul 
secretarului american de Stat  Strobe Talbott, o împărţire a provinciei Kosovo,                  
în vederea rezolvării crizei iugoslave, relatează AFP. Întâlnirea Ivanov-Talbott a fost 
urmată, începând cu ora 17.00, de o a treia reuniune tripartită Rusia-SUA-Finlanda,          
la care au participat şi Viktor Cernomîrdin şi preşedintele finlandez Martti Ahtisaari.  



"Pentru a crea condiţii favorabile întoarcerii refugiaţilor, prezenţa unor forţe sârbe 
înarmate în Kosovo este exclusă. După încheierea retragerii complete a forţelor sârbe     
din acest  teritoriu, comunitatea internaţională va putea reflecta asupra posibilităţii        
unei întoarceri parţiale în Kosovo a militarilor sârbi, care vor îndeplini funcţii definite,      
sub strictă supraveghere," a explicat Talbott. "Nimeni nu are intenţia de a diviza Kosovo   
şi afirmaţiile pe marginea acestui subiect sunt abuzive,” a reamintit Igor Ivanov.       

La ora 3.00, am coborât de pe acoperiş, fără a fi complet  convins că avioanele nu se vor 
întoarce. Din fericire, însă, n-au mai venit. Am sunat  în redacţie, la Bucureşti, povestind  
ce s-a întâmplat şi mi-au promis că, dacă Mişu Predescu, redactorul-şef al Ştirilor, va dori 
să-mi preia corespondenţa telefonică pentru emisiunea de dimineaţă, mă vor suna        
din timp. N-au mai făcut-o, iar sirenele sfârşitului alarmei aeriene, de la 6.27, m-au trezit 
doar pentru câteva clipe. Eram groaznic de obosit şi voiam să visez ceva frumos, să uit… 
Nu-mi ieşeau din minte cuvintele Leposavei Milicevic, ministrul iugoslav al Sănătăţii,     
care declarase că, dacă bombardamentele NATO vor continua, Iugoslavia va ajunge       
cea mai sănătoasă naţiune din lume, pentru că toţi bolnavii din spitale vor da ortu’ popii. 

Secretarul american de stat  Madeleine Albright i-a cerut preşedintelui Slobodan Milosevic, 
într-o declaraţie făcută în această seară la televiziunea din Muntenegru, să pună capăt 
"epurării etnice" din Kosovo. Şefa diplomaţiei americane a subliniat că se insistă        
asupra unei "largi autonomii" acordate pentru Kosovo şi, în nici un caz,                    
asupra independenţei sau secesiunii provinciei. Madeleine Albright a spus, de asemenea, 
că Statele Unite sprijină politica lui Milo Djukanovic, preşedintele reformator                    
al Muntenegrului şi adversar al lui Milosevic.

27 mai 1999

Eram cam ameţit în această dimineaţă, din cauza oboselii şi a stresului, şi, când am ieşit 
în soarele orbitor de afară, mi-a trebuit destul de mult să mă obişnuiesc cu lumina.        
Mă grăbeam către Media Center, pentru că primele ştiri pe care le auzisem astăzi anunţau 
că, în Kosovo, bombardamentele continuau. NATO şi-a reluat  atacurile încă de la ora 7.00. 
Practic, oamenii nici nu şi-au dat seama că ar fi fost vreo pauză, pentru că alarma           
nu s-a ridicat. 

La 9.21, în timp ce mă îndreptam către Media Center, au sunat sirenele alarmei aeriene    
şi la noi. Priveam, pentru a nu ştiu câta oară, oamenii de pe străzi, care nici n-au clipit.  
Îşi vedeau în continuare de treaba lor şi doar vreo doi sau trei au scăpat printre dinţi  
câte-un blestem. Avioanele au ocolit  Belgradul şi la 10.35, când îmi beam cafeaua           
şi navigam pe Internet, încercând să iau legătura cu sârbi din alte părţi ale ţării, alarma   
a fost ridicată. 

În Kosovo, primele explozii s-au auzit încă de la 7.10, când un proiectil a căzut în satul 
Gojbulje şi alte 3 au lovit  depozitul de mărfuri al firmei “Milan Zakic” din Vucitrn. La 7.15,  
o bombă a căzut la Urosevac, iar după 7.40, alte trei au lovit localitatea Istok. La 8.38,         
o explozie puternică a fost auzită în suburbia Grmja din Priştina, urmată de încă una,      
în satul Deset Jugovic. La 9.45, asupra depozitelor Jugopetrol din oraşul Bor, de pe Valea 
Timocului, au fost lansate din nou 8 rachete. La 11.55, a fost încă o dată bombardat  
releul de televiziune din Uzice. La 13.00, o bombă a explodat  la Nis, iar 20 de minute    
mai târziu, satul Donje Sinkovce, de lângă Leskovac, a fost lovit de 8 proiectile. 



                          
           Crater produs de un proiectil lansat aiurea de NATO la Valjevo

Am extras din notiţele despre efectele raidurilor câteva care demonstrau încă o dată       
că nu exista nici un criteriu al selecţiei ţintelor, ci doar o risipă de bombe. Se bombarda 
orice loc unde sateliţii identificau o mişcare cât de mică, chiar dacă - între momentul 
depistării ei şi cel al atacului propriu-zis - trecea destulă vreme, în care militarii sârbi,  
chiar dacă fuseseră acolo, puteau să dispară. După racheta de azi-noapte, care explodase 
într-o livadă de lângă Kraljevo, în această dimineaţă, în satul Dobricevo, lângă Cuprija,   
nu mai puţin de 10 rachete au lovit  o fermă de creştere a porcilor. Culmea eficienţei a fost 
atinsă la marginea satului Ravna Reka, lângă Despotovac, unde o serie de proiectile         
a avariat… un lan de grâu. 

Bill Clinton s-a declarat gata pentru pregătirea unui atac terestru împotriva forţelor sârbe 
din Kosovo, prin trimiterea a 90.000 de soldaţi, dacă nici un acord de pace nu va interveni 
în următoarele 3 săptămâni, a afirmat cotidianul britanic "Times". Citând surse din cadrul 
NATO, ziarul precizează că Londra şi Washingtonul sunt din ce în ce mai mult înclinate     
să creadă că Alianţa trebuie să organizeze cât mai repede o operaţiune la sol, în cadrul 
căreia ar trebui mobilizaţi 150.000 - 160.000 de militari. Această schimbare spectaculoasă 
a poziţiei lui Clinton, după mai multe săptămâni de reticenţă aparentă, îşi are originea       
în raportul detaliat pe care generalul Wesley Clark i l-a prezentat săptămâna trecută. 
Militarii au atras atenţia că o decizie referitoare la trimiterea de forţe terestre ar trebui 
luată înainte de a doua jumătate a lunii iunie, pentru a se putea permite refugiaţilor         
din Kosovo să se întoarcă la casele lor înainte de începerea iernii.

În timp ce occidentalii vorbesc tot mai des despre continuarea bombardamentelor           
şi despre o eventuală invazie terestră, tot mai mulţi lideri ai albanezilor din Kosovo         
par să înţeleagă că nu armele sunt  soluţia problemelor din provincie. După eforturile       
lui Ibrahim Rugova, care a ajuns chiar să fie ameninţat cu moartea de liderii UCK,        
încă o personalitate a minorităţii albaneze a criticat astăzi operaţiunile NATO.            
Adem Demaci, fostul lider politic al extremiştilor din UCK, a declarat că, în problema crizei 
din Balcani, “NATO se comportă ca un elefant într-un magazin de porţelanuri”.         
Demaci se afla în continuare la Priştina şi a spus că se poate plimba liber pe străzi          
şi că nu se teme pentru viaţa sa. A povestit  că, o singură dată, a fost înconjurat  pe stradă 
de 20 de poliţişti sârbi, unul dintre ei urlându-i în faţă că îl va omorî. Ceilalţi, însă,            
i-au sărit  în apărare şi l-au potolit, ba chiar i-au dat o grămadă de numere de telefon      
la care să sune dacă se simte în primejdie. 



“Când bombardamentele au început, credeam că totul se va termina în câteva zile,”           
a declarat Adem Demaci. “Nici o altă ţară de pe pământ nu ar fi fost  în stare să reziste    
60 de zile în faţa celei mai teribile forţe militare din lume.” Povestind despre negocierile    
de la Rambouillet, unde a fost unul dintre reprezentanţii lor, Demaci considera                 
că albanezii din Kosovo au greşit: “Am venit nepregătiţi. Şi, dacă nu suntem în stare        
să stăm faţă în faţă la masa tratativelor şi să discutăm cu sârbii, cum am putea, atunci,   
să trăim împreună în acelaşi loc ?” Din păcate, însă, nu existau prea mulţi “Demaci”,       
nici într-o tabără, nici în cealaltă. 

Am aflat mai multe despre liderul albanez chiar în restaurantul hotelului “Toplice”,       
unde obişnuiam să mănânc seara, când nu aveam chef sau timp să ies în oraş. 
Remarcasem de câteva ori, la o altă masă, un sârb care mânca totdeauna singur. Era slab, 
cu faţa suptă, neras, îmbrăcat sărăcăcios, însă cu haine tot timpul curate. Părea pierdut 
într-o lume a lui, asupra căreia era foarte concentrat, însă, de câte ori îşi oprea ochii 
asupra mea, privirea îi era foarte caldă şi prietenoasă. 

Într-o seară, auzindu-mă că vorbeam cu Dule despre liderii UCK, s-a apropiat                
de masa mea, s-a aşezat  şi a început să-mi povestească despre Adem Demaci.            
“Am fost multă vreme colegi de celulă,” mi-a spus sârbul. Ştiam despre Demaci              
că şi-a petrecut 20 de ani din viaţă în închisorile sârbeşti, din cauza dârzeniei cu care        
a aparat întotdeauna cauza albanezilor din Kosovo. “Eu eram acolo pentru a-mi ispăşi      
un păcat de neiertat, însă asta nu are importanţă pentru tine,” a continuat necunoscutul. 
“Rareori mi-a fost dat să întâlnesc în viaţă un asemenea om. Avea o înţelegere a vieţii,      
o înţelepciune aparte, multă răbdare şi iubea enorm oamenii. Din păcate, în loc             
să-l folosească, să îl sprijine şi să discute cu el despre situaţia albanezilor din Kosovo,      
ai mei l-au aruncat în închisoare.” Mi-a povestit  multe despre Adem Demaci, zugrăvindu-mi 
portretul unui sfânt. Apoi mi-a mulţumit că l-am ascultat, s-a ridicat  şi a plecat.        
Aveam să-l mai văd şi în alte zile, mâncând liniştit şi singur şi, de fiecare dată,               
m-a salutat cu un zâmbet cald. Mi-ar fi plăcut să mai stăm de vorbă, însă, prins               
în nebunia bombardamentelor, n-am mai reuşit să-mi fac timp pentru asta. Într-o seară, 
văzându-mă că-l salut, Dule s-a aplecat  şi, cu o uşoară răutate în glas, mi-a şoptit          
la ureche: “A fost închis pentru că şi-a omorât, dintr-o greşeală, soţia.”

Autorităţile de la Tirana şi-au exprimat regretul faţă de refuzul lui Ibrahim Rugova            
de a se deplasa în Albania, după scurta sa vizită în ţara vecină, Macedonia, relatează DPA. 
Relaţiile dintre Rugova şi Guvernul albanez s-au răcit  în ultimul timp, ca urmare               
a susţinerii pe care Tirana o acordă UCK şi lui Hashim Thaqi. "Refuzul său de a veni         
la Tirana arată că nu doreşte să fie întrebat  în legătură cu contactele pe care le-a avut    
cu Milosevic la Belgrad," spunea premierului Paskal Milo. “Ibrahim Rugova nu se reprezintă 
decât pe el însuşi şi un mic grup de gărzi de corp," a afirmat liderul politic al UCK     
Hashim Thaqi, în cadrul unei recepţii la Ambasada Albaniei din Paris, relatează AFP. 
Rugova refuzase invitaţia ambasadei de a participa la recepţie, unde urma să aibă loc 
prima întrevedere - chiar dacă neoficială - cu Thaqi, după încheierea negocierilor       
pentru pace de la Rambouillet şi Paris. 



Profitând că nu mai se întâmpla mare lucru, m-am hotărât să mă duc la cinema.        
Voiam neapărat să văd ultimul film al lui Emir Kusturica, “Pisica albă, pisica neagră”,         
şi mi-am luat bilet la unul din cinematografele din centru. Am intrat, m-am aşezat           
în fotoliu şi a început filmul. Eram fericit să savurez două ore libere, liniştit, fără bombe      
şi alte nebunii. M-am bucurat  degeaba. Abia am apucat să râd puţin, văzând           
primele scene din film, că, dintr-o dată, imaginea a dispărut şi am rămas, împreună        
cu ceilalţi 30-40 de spectatori, în beznă. Din întuneric, s-a auzit vocea unei plasatoare, 
care şi-a cerut scuze şi ne-a rugat să urmărim benzile luminoase de pe jos, pentru a ieşi 
din sală. Se luase curentul în cartier. M-am luat după restul spectatorilor şi am renunţat     
să îmi recuperez banii pe bilet, deşi aş fi putut.  

                      
            Reşedinţa lui Slobodan Milosevic din Belgrad, bombardată de NATO

Poate a fost mai bine aşa, pentru că o ştire transmisă de toate agenţiile de presă ne-a dat 
din nou o grămadă de bătăi de cap. Nici nu am observat când s-a ridicat alarma aeriană, 
anunţată de sirenele ce sunaseră la 14.53. Ştirea, care provoacă vii controverse şi dispute 
până în ziua de astăzi, a venit de la Haga.

Slobodan Milosevic a fost inculpat oficial de TPI pentru crime de război şi crime    
împotriva umanităţii comise în provincia Kosovo, a anunţat astăzi, la Haga,          
procurorul Louise Arbour, citată de AFP. Ea a mai anunţat şi inculparea altor oficiali 
iugoslavi cu rang înalt, printre care preşedintele sârb Milan Milutinovic,           
vicepremierul iugoslav Nikola Sajnovic, şeful Statului Major General al Armatei iugoslave 
Dragoljub Ojdanic şi ministrul sârb de Interne Vlajko Stojiljkovic. "Au fost  emise    
mandate de arestare pe numele celor cinci acuzaţi, documentele urmând să fie transmise 
tuturor ţărilor membre ale Naţiunilor Unite şi Elveţiei. Cei cinci sunt puşi sub acuzare 
pentru deportarea a 740.000 de albanezi din Kosovo şi uciderea altor 340, ale căror 
cadavre au putut fi identificate. Continuăm să anchetăm şi alte incidente din Kosovo, 
precum şi rolul jucat de unii dintre acuzaţi în Croaţia şi în Bosnia, în cursul anilor 
precedenţi." Louise Arbour şi-a exprimat  îndoiala privind posibilitatea ca Milosevic          
să-şi păstreze rolul de reprezentant al părţii sârbe în relaţiile cu comunitatea 
internaţională.



Slobodan Milosevic a devenit primul şef de stat aflat încă în funcţie, împotriva căruia      
au fost formulate astfel de acuzaţii. Imediat, prima întrebare pe care ne-am pus-o cu toţii 
a fost pe ce criterii au fost selectate persoanele acuzate, atât timp cât a fost acuzat 
vicepremierul iugoslav, însă nu şi primul ministru Momir Bulatovic. De ce a fost  acuzat 
şeful Statului Major General al Armatei Iugoslave, dar nu şi ministrul Apărării             
Pavle Bulatovic ? De ce a fost acuzat vicepremierul Nikola Sajnovic, dar nu şi vicepremierul 
Vojslav Seselj ? Sau chiar Vuk Draskovic, care a fost şi el vicepremier al Guvernului 
federal ? Pe lângă acestea, toată lumea de la Belgrad a fost de acord că, în Iugoslavia,     
în acest moment, nu exista nici o personalitate politică cu o autoritate la fel de mare        
ca a lui Slobodan Milosevic, care ar putea prelua conducerea eventualelor negocieri         
de pace. 

Desigur că ştirea a provocat o avalanşă de reacţii în capitală iugoslavă. Primul a ieşit       
la rampă Vojslav Seselj, care a organizat o conferinţă de presă în calitate de lider             
al Partidului Radical din Serbia, acuzând că decizia TPI este o încercare de a bloca 
procesul de pace. “În acest fel, SUA face tot posibilul pentru a împiedica negocierile        
de pace şi a respinge iniţiativele Rusiei de rezolvare a crizei. Tribunalul de la Haga nu este 
un instrument al Justiţiei, ci o instituţie politică, în slujba intereselor Guvernului american. 
Dacă Slobodan Milosevic este vinovat de crime de război, atunci, la fel de vinovaţi        
sunt Tony Blair, Bill Clinton, Jacques Chirac şi ceilalţi lideri occidentali, care ne ucid copiii, 
ne distrug oraşele şi îi alungă pe albanezi din Kosovo. În orice caz, poporul sârb              
nu aşteaptă din partea Occidentului decât suferinţe şi distrugeri.” 

Inculparea preşedintelui iugoslav de TPI este de natură strict politică, au declarat        
surse din cadrul Ministerul rus al Afacerilor Externe, citate de agenţia Interfax.       
"Această decizie nu va ajuta procesul de reglementare paşnică a conflictului                  
din Iugoslavia," au precizat sursele citate, adăugând că măsura a fost  luată în momentul 
în care se înregistrau unele progrese în procesul de soluţionare a crizei. Ministrul francez 
de Interne Jean-Pierre Chevenement  a declarat  că nu aprobă inculparea lui Milosevic, 
adăugând că această iniţiativă nu serveşte păcii. "Când se vrea să se facă politică,          
se evită incriminarea adversarului, pentru că altfel nu mai pot fi posibile negocierile,”        
a afirmat  ministrul la postul de televiziune LCI. Chevenement, care a demisionat,             
în 1990, din postul de ministru al Apărării pentru a protesta faţă de participarea Franţei      
la războiul din Golf, şi-a făcut cunoscut, indirect, dezacordul faţă de atacurile NATO         
în Iugoslavia, distribuind colegilor din Guvern un text al unui filosof german care neagă 
fundamentele morale ale acestui tip de intervenţie.

Prima reacţie din partea unui oficial al Puterii de la Belgrad a fost  cea a lui Goran Matic, 
ministru fără portofoliu în Guvernul federal, care a spus că acuzaţiile împotriva liderilor 
iugoslavi constituie “o propagandă mincinoasă, care are ca scop blocarea negocierilor 
politice şi diplomatice de rezolvare a crizei din Iugoslavia”. “Tribunalul de la Haga          
este tribunalul personal al lui Madeleine Albright, James Rubin şi Wesley Clark,” a spus 
Matic, care a afirmat că Guvernul federal nu are nici un motiv să reacţioneze în vreun fel 
la aceste acuzaţii, atâta timp cât Curtea Internaţională de la Haga a devenit                  
„un fel de Inchiziţie, pusă în slujba celor care doresc continuarea bombardamentelor 
împotriva Iugoslaviei”. 



Ivica Dacic, purtătorul de cuvânt al Partidului Socialist  din Serbia (SPS, condus                
de Milosevic), a declarat că inculparea liderilor iugoslavi este o acţiune monstruoasă, 
subliniind că pe lista criminalilor de război ar trebui inclusă chiar Louise Arbour,    
procurorul TPI. “SPS se mândreşte că are un astfel de preşedinte. Dacă ar fi emise      
acte de acuzare pentru toţi cei care îşi apără ţara, procurorul acestui tribunal ar fi copleşit, 
deoarece în Iugoslavia sunt peste zece milioane de persoane care, dacă s-ar urma   
aceeaşi logică, ar trebui să se afle pe acea listă. Acţiunile TPI sunt un spectacol organizat 
de criminalii din NATO, care îşi arată astfel ipocrizia şi monstruozitatea. Sunt  praf     
aruncat în ochi, care să ascundă crimele comise împotriva ţării noastre.” 

Iugoslavia nu recunoaşte inculparea preşedintelui Slobodan Milosevic, a declarat 
reprezentantul Belgradului la ONU, citat  de AFP. "Acest tribunal nu există pentru noi       
şi, deci, cu atât mai puţin această inculpare," a afirmat ambasadorul Branko Brankovic    
în faţa presei. Potrivit  acestuia, Curtea de la Haga nu are legitimitate internaţională.       
Ea a fost  creată de Consiliul de Securitate fără mandat de drept internaţional şi în afara 
Cartei ONU. Curtea de la Haga a fost creată "din raţiuni politice" de numai 15 din cele 185 
de ţări membre ale organizaţiei internaţionale, a subliniat el. "Este vorba de o inculpare     
a unui tribunal care nu există şi a unei doamne Arbour care nu există."

                                  
                                      Slobodan Milosevic şi familia sa

Până şi liderii Opoziţiei sârbe au reacţionat  negativ la inculparea lui Milosevic.           
Goran Svilanovic, preşedintele Alianţei Civice şi duşman neîmpăcat al preşedintelui 
iugoslav, a declarat că acuzaţiile TPI nu pot ajuta procesului de pace. El a acuzat,           
în mai multe rânduri, regimul de la Belgrad, că izolează Iugoslavia de comunitatea 
internaţională şi că a instituit o prigoană sălbatică împotriva liderilor politici şi a oamenilor 
care cer oprirea neîntârziată a războiului. Deci nu putea fi învinuit, în nici un caz,             
că ar fi un simpatizant al lui Milosevic. 

Desigur că primii care s-au bucurat  de anunţul TPI au fost  albanezii. "Era timpul              
să i se ceară socoteală celui care a comandat genocidul, masacrele, violurile                   
şi uriaşele deportări ale unui întreg popor," a declarat şeful aşa-zisului guvern din exil       
al albanezilor din Kosovo, Bujar Bukoshi. "În loc să figureze pe agenda comunităţii 
internaţionale, Milosevic şi-a ocupat, în mod oficial, locul pe banca acuzaţilor, la Haga."   
Era oarecum de înţeles că, în situaţia lor, la kosovari să primeze sentimentele                  
în faţa raţiunii. 



Alianţa Nord-Atlantică susţine în totalitate acţiunea TPI, dar nu doreşte să facă speculaţii 
despre inculparea lui Slobodan Milosevic, a declarat la Bruxelles Jamie Shea, citat  de AFP. 
Ministrul britanic de Externe Robin Cook a afirmat că, atât timp cât Slobodan Milosevic     
va rămâne la putere, ar fi iresponsabil să nu se mai poarte discuţii cu acesta,      
excluzând posibilitatea ca preşedintele iugoslav să beneficieze de imunitate, relatează AFP. 
“Alianţa Nord-Atlantică va accepta semnătura lui Milosevic, dacă aşa se va garanta 
întoarcerea refugiaţilor din Kosovo, dar nu se va pune niciodată problema unui acord   
care să împiedice aducerea lui Milosevic în faţa Justiţiei, pentru învinuirile care i-au fost 
aduse de TPI. Niciodată nu s-a beneficiat de amnistie în cazul crimelor de război."            
Şi Statele Unite se vor opune oricărei tentative a preşedintelui Slobodan Milosevic           
de a obţine imunitate faţă de acuzaţiile formulate de TPI, a declarat  purtătorul de cuvânt 
al Departamentului de Stat american, James Rubin: "Dorim ca Justiţia să îşi urmeze calea 
şi credem că Milosevic trebuie să se prezinte în faţa tribunalului, pentru a fi judecat." 

În vreme ce toată lumea era acaparată de subiectul inculpării lui Slobodan Milosevic         
şi a oamenilor săi, NATO îşi continua bombardamentele. La 13.25, un avion a coborât     
în picaj asupra podului peste râul Jablanica de la Lebane, în apropiere de Leskovac, 
lansând patru rachete. Trei au spulberat podul, iar una a căzut  în apă. Patru civili          
care se aflau în apropiere au fost surprinşi de explozii, doi fiind ucişi pe loc, iar ceilalţi  
grav răniţi. La 16.20, a fost  auzită o explozie la Srbobran, după care a fost încă o dată 
bombardat Centrul de distrofici de la Izbica, lângă Nova Pazova. Probabil că în pavilioanele 
acestuia au fost ascunşi militari sârbi, singurul motiv care ar fi justificat atacarea centrului. 
La 16.34, a fost bombardată staţia meteo de la Palic, de lângă Subotica. Cele 4 proiectile 
care au explodat aici au rănit 4 bărbaţi ce se îndreptau spre casă. 

Gherilele UCK au continuat ofensiva declanşată ieri în zori, într-o porţiune de 10 kilometri 
de la graniţa cu Albania, încercând să deschidă un coridor prin care să se infiltreze           
în Kosovo. Grănicerii sârbi au ripostat puternic şi luptele violente au continuat.             
Trei sate din Albania, apropiate de zona confruntărilor, au fost evacuate şi un număr mare 
de luptători UCK a fost văzut îndreptându-se spre frontieră. Înainte a pleca spre hotel, 
pentru a-mi pregăti transmisia pentru Ştirile de 19.30, am aflat  că sârbii erau pe cale       
să respingă atacul.

Ţările membre NATO vor cere autorităţilor de la Skopje să autorizeze desfăşurarea          
în Macedonia a unor trupe suplimentare, ale căror efective ar putea ajunge                 
până la 14.000 de militari, ceea ce ar ridica numărul militarilor Alianţei în această ţară     
la 30.000, au declarat surse diplomatice, citate de AFP. În mod oficial, desfăşurările 
succesive în Macedonia, de la începutul anului, vizează formarea avangardei unei forţe     
de pace pentru Kosovo, numită KFOR. În realitate, odată cu trecerea timpului,      
problema unei eventuale ofensive terestre pentru a învinge regimul de la Belgrad este    
din ce în ce mai acută. Macedonia nu va accepta noi trupe NATO pe teritoriul ei,          
dacă nu va semna, în prealabil, un acord financiar, a declarat primul ministru macedonean 
Ljubco Georgievski. 



După transmisie, în care am vorbit fără să-mi trag sufletul, pentru că aveam atâtea        
de povestit, am coborât să mănânc ceva. Apoi am stat să beau o cafea în barul hotelului. 
Citeam ziarele şi mai schimbam o vorbă cu Dule, care şedea în spatele barului şi lustruia, 
tacticos, nişte pahare. Morocănos cum îi era felul, Dule avea stilul său de a-mi arăta       
că mă simpatizează. Lustruia paharul, îl ridica în dreptul ochilor şi îl admira, după care       
- ca din întâmplare - îi cădea privirea pe mine. “Bogdane, când vine Mile ?” mă întreba el, 
ca să deschidă discuţia. Mă amuza teribil cum îmi pronunţa numele de familie,               
cu accent pe “o”, numele acesta fiind un prenume sârbesc des întâlnit. “Nu ştiu ce face,  
că în fiecare seară îmi spune că mâine pleacă spre noi,” îi răspundeam eu. Şi, ca să intru 
în jocul lui, mă prefăceam şi eu absorbit de lectură şi îmi ridicam ochii spre el             
doar când îi răspundeam. “Nu cred că mai vine,” se auzea, după câteva minute de tăcere, 
din dosul barului. Mă uitam din nou la el. Dule privea concentrat  paharele. “Ba vine,” 
răspundeam eu. “Sigur vine.” Şi, în momentul în care mă uitam din nou spre ziar,             
îl vedeam cu coada ochiului cum îmi aruncă pe furiş o privire şi zâmbeşte. “Venea el   
până acum, dacă voia,” suna replica lui Dule. Dădeam din umeri, fără să mă uit  la el.    
Mai stătea un pic şi îl auzeam din nou: “Merge o bere ?” Începeam să râd: “Merge.”   
Râdea şi el şi bombănea ceva de neînţeles. Îmi era tare drag. 

La 20.20, sirenele anunţau alarma aeriană. “Cam devreme,” comentam noi. La 20.33, 
după ce au clipit de câteva ori, luminile hotelului s-au stins. Greu de reprodus înjurăturile 
sofisticate ale lui Dule la adresa americanilor şi a lui Milosevic, cu războiul lui cu tot.    
După care a aprins un felinar şi câteva lumânări, pe care le-a înşirat  pe mese.           
“Ăştia nu sunt oameni,” comenta şi faţa i se schimonosea sinistru în lumina şovăielnică    
a lumânării. Acum semăna cu Dracula interpretat de Bela Lugosi. “Te duci pe acoperiş    
să vezi ce s-a întâmplat ?” mă întreba, văzând că mă ridic de pe scaun. “Du-te, că am eu 
grijă de cafeaua şi de berea ta.” Trecând pe lângă el, l-am bătut pe umăr, încercând       
să-l fac să mă simtă aproape. “Eh, si tu…” bombănea el, în timp ce eu urcam scările. 

                 
   Incendiu la o termocentrală de lângă Belgrad, după un bombardament NATO



Un grup de 28 de membri ai Camerei Reprezentanţilor a SUA a cerut ca bombardamentele 
NATO împotriva Iugoslaviei sã fie suspendate pe o durată de 72 de ore "pentru a încuraja 
părţile să ajungă la un acord de pace", relatează AFP. “Dacă preşedintele iugoslav           
va folosi această ocazie pentru a pune capăt  crizei, trebuie să fim gata, în acel moment,   
să stabilim prin toate mijloacele o soluţie de pace." Printre semnatarii cererii figurează 
reprezentantul democrat Rod Blagojevich, singurul membru de origine sârbă din Camera 
Reprezentanţilor. Estimând justificată reacţia NATO, semnatarii scrisorii consideră că     
"este timpul să se facă un pas înainte, să se reconsidere opţiunile şi să se ajungă           
la un acord de pace viabil, conform obiectivelor NATO".

Belgradul şi cea mai mare parte a Vojvodinei erau, din nou, cufundate în întuneric.     
NATO bombardase Bezanijska Kosa şi Lestanima, două staţii de transformare din cartierul 
Novi Beograd, puncte-cheie ale sistemului energetic, unde ajungea energia produsă        
la Obrenovac şi Bezdan. De pe acoperiş, am văzut  incendii şi dâre de fum negru           
din direcţia transformatoarelor, care fuseseră lovite cu rachete de croazieră. Pentru fiecare, 
câte două. La un interval de trei minute. Când am coborât înapoi în bar, să-mi termin 
cafeaua şi berea, Dule mi-a spus că iar scade presiunea apei de la robinet. 

Am urcat repede în cameră, să-mi verific sticlele cu apa de rezervă. Am umplut şi cada. 
Am stat  să văd dacă Studio B a filmat ceva la faţa locului şi aşteptările nu mi-au fost 
înşelate. După primele două explozii, un sârb care locuia lângă cele două transformatoare, 
care erau foarte apropiate, şi-a luat camera video şi, în timp ce filma incendiul               
de la Bezanijska Kosa, a surprins celelalte două explozii. A dus caseta la Studio B,         
care a difuzat-o imediat. 

România va înregistra pierderi de aproape 800 milioane de dolari în acest an,                
din cauza situaţiei din Iugoslavia, a declarat agenţiei Mediafax, purtătorul de cuvânt        
al Ministerului Afacerilor Externe Simona Miculescu. Cifra reprezintă cea mai recentă 
estimare a pierderilor României în urma conflictului. Ministerele care au comunicat        
cele mai importante pagube sunt cel al Transporturilor, al Industriilor şi al Comerţului. 
Estimările sunt reactualizate din două în două săptămâni. 

                     
                          Podul de la Varvarin, distrus de bombele NATO



Deşi încă nu au venit asupra Belgradului, raidurile piloţilor NATO au continuat                  
în celelalte oraşe. Totuşi, cu o intensitate mai mică faţă de ultimele 24 de ore.               
La 21.10, două proiectile au lovit releul de televiziune de la Komoran (lângă Glogovac).   
La 22.23, în două atacuri asupra oraşului Urosevac şi a satelor din jur, au fost lansate      
15 proiectile. În acelaşi timp, erau bombardate Priştina şi Djakovica. În pădurile            
de lângă Lipljan şi Stimlje au fost lansate 25 de rachete de semnalizare, adevărate mingi 
de foc care luminau întreaga zonă, piloţii încercând să depisteze tehnica militară a sârbilor, 
care era camuflată în regiune. 

De la 23.00, nici Priştina nu a mai avut curent electric, iar 20 de minute mai târziu,          
o explozie puternică a zguduit oraşul. Am urcat înapoi pe acoperiş şi am observat că, 
după miezul nopţii, în câteva cartiere ale Belgradului începea să revină curentul electric. 
La 1.39, întregul oraş avea din nou curent. Între timp, însă, aviaţia NATO şi-a făcut de cap 
prin alte părţi. La 0.30, vreme de un sfert de oră, oraşul Aleksinac a fost intens 
bombardat. 15 proiectile au lovit zona industrială din nord-estul oraşului, distrugând        
10 case şi avariind alte câteva zeci. Bombardamentul a făcut 3 morţi şi 3 răniţi.              
În acelaşi timp, în ciuda ripostei antiaerienei, a fost bombardat şi Nis-ul, în special     
partea de nord-vest, unde erau amplasate mai multe fabrici, peste care au căzut            
21 de bombe într-o jumătate de oră. A fost avariată şi autostrada spre Belgrad. 

La 0.50, a fost bombardat oraşul Pirot, satele din jur şi releul de televiziune Crni vrh.      
La 1.00, ţinta a 4 rachete a fost podul peste Morava de sud de la Vladicin Han, care a fost 
greu avariat. La 3.23, după bubuiturile unor explozii, între satele Preljina şi Trepca         
de lângă Cacak, se putea vedea un incendiu imens. La 4.00, când aţipisem, am auzit afară 
avioanele care atacau din nou Belgradul. M-am îmbrăcat într-o clipă şi am fugit              
pe acoperiş. 

Ministerul rus al Apărării a apreciat că există pericolul de poluare a Mării Negre              
din cauza bombardamentelor NATO asupra Iugoslaviei, relatează AFP. "O pată de petrol   
se deplasează în prezent pe Dunăre, cu viteza de 5 km pe oră, existând riscul de a ajunge 
în zona occidentală a Mării Negre,” a declarat generalul Boris Alekseiev, precizând că 
produsele petroliere se pot scurge direct în mare sau se pot infiltra în apele subterane.     
El a denunţat utilizarea de către NATO a muniţiilor cu uraniu neîmbogăţit, care provoacă 
"afecţiuni grave ale organelor şi chiar cancer". 

În grabă, mi-am pierdut pixul pe scări, aşa că nu am mai ţinut  socoteala bombelor      
care zguduiau capitala iugoslavă. Atacul s-a concentrat asupra suburbiilor, mai ales        
cele din sud şi vest. Au fost bombardate Makis, podul spre Lipovica, Obrenovac,    
Djakovo, Lazarevac, Strazevica şi, desigur, aeroportul Batajnica. Antiaeriana trăgea         
din plin, însă avioanele erau la înălţime foarte mare, de unde îşi lansau nestingherite 
rachetele ghidate prin laser. După ce atacul a încetat, m-am întors în cameră şi am sunat 
în redacţie, însă mi-au spus că nu trebuie să le transmit nimic pentru emisiunea              
de dimineaţă. Vor difuza reportajul meu, ilustrat de Corina Hădărean, despre viaţa 
locuitorilor din Novi Sad. 



M-am culcat şi, la 6.20, când au sunat sirenele de încetare a alarmei aeriene, am constatat 
că din nou rămăsesem fără curent electric. Ba chiar şi fără apă ! Furioşi că avaria          
de aseară a fost  remediată atât de repede, Aliaţii au mai tras două rachete, în zori,  
asupra aceloraşi staţii de transformare. M-am chinuit să nu mă gândesc la asta,        
pentru că m-aş fi enervat cumplit şi mi-ar fi pierit  somnul. Eram obosit  şi mă usturau 
ochii, de parcă aveam nisip sub pleoape. 

Aproximativ 500 de manifestanţi s-au ciocnit, azi, cu forţele de ordine, în încercarea         
de a intra în baza NATO de la Aktion, din nord-estul Greciei, pentru a protesta faţă         
de atacurile Alianţei Nord-Atlantice, au anunţat surse din cadrul Poliţiei, citate de AFP. 
Majoritatea militanţilor erau comunişti şi protestau faţă de întoarcerea recentă                
la această bază a două avioane radar AWACS ale NATO. Forţele de ordine au folosit         
în final gaze lacrimogene pentru a-i împrăştia. 

28 mai 1999

M-am trezit  prost  dispus, pentru că prima întrebare care mi-a venit în minte a fost       
dacă avem curent  electric şi apă. Desigur, nu aveam. Posturile de radio sârbeşti 
comunicau că emit cu ajutorul unor generatoare pe motorină şi avertizau că s-ar putea    
să li se termine combustibilul şi, odată cu acesta, emisia. Doar 10 % din capacităţile 
sistemului energetic naţional mai funcţionau. 12 din proiectilele lansate azi-noapte         
de piloţii NATO au lovit transformatoare sau reţele electrice, iar în această dimineaţă, 
loviturile aeriene au vizat aceleaşi ţinte. 

Bombardamentele au continuat în Kosovo. La ora 7.00, patru rachete au fost lansate 
asupra localităţii Lebane. La 9.00, alte patru proiectile au lovit releul de televiziune               
de la Komoran, atacul fiind repetat  după un sfert de oră. La 10.25, în jurul localităţii 
Presevo au fost  auzite 7 explozii, iar la 11.00, au fost bombardate satele de lângă Priştina, 
Urosevac şi Pec. La 13.00, a fost bombardat releul de televiziune de pe dealul Zabuce, 
situat la 500 de metri de centrul oraşului Uzice, două proiectile fiind destinate                 
şi aeroportului Ponikve. Concomitent, au fost  lansate 3 raiduri în 10 minute asupra fabricii 
“Krusik” de la Valjevo, atacată pentru a treizecea oară în acest război. 

               
                    Bombardamente la Belgrad, în zorii zilei de 28 mai 1999



La 13.11, s-a dat alarma şi la Belgrad, însă a fost ridicată la 14.22, fără ca avioanele        
să ne atace. Antiaeriana sârbilor a fost mult mai eficientă în această dimineaţă.        
Mediile de informare din Macedonia au anunţat că, în spitalul din Skopje sunt  internaţi    
doi piloţi NATO grav răniţi. Sârbii au preluat ştirile posturilor de radio macedonene,       
care precizau că un avion de tip F-16 ar fi fost lovit  de antiaeriană în sudul Serbiei           
şi s-a prăbuşit în Macedonia. Un cameraman amator a reuşit să filmeze resturile 
aparatului, chiar înainte de sosirea elicopterelor de recuperare, care i-au dus pe piloţi      
la spital. Un alt  cameraman, al televiziunii naţionale, a surprins momentul în care 
elicopterul de recuperare îl aducea la spitalul din Skopje pe pilotul grav rănit la cap          
şi la piept, însă din dispoziţia autorităţilor NATO din Macedonia, imaginile nu au fost 
difuzate. La 9.15, şi marinarii iugoslavi au doborât  un avion-spion fără pilot,                 
care s-a prăbuşit în golful Boka Kotorska de la Marea Adriatică. 

Potrivit  cotidianului "Washington Post", piloţii NATO au fost autorizaţi să lovească     
reţelele civile de telecomunicaţii, în scopul de a restrânge legăturile dintre Belgrad            
şi forţele militare care operează în Kosovo. “Obiectivul este de a întrerupe principalele 
sisteme telefonice, de a perturba legăturile informatice şi de a fi siguri că sârbii             
vor fi constrânşi să folosească telefoanele celulare, mult mai vulnerabile                  
pentru sateliţii-spion," a precizat una dintre sursele citate. În plus, organizaţia europeană 
de telecomunicaţii prin satelit Eutelsat a confirmat că a suspendat retransmisiile 
programelor televiziunii sârbe RTS. Suspendarea transmisiilor prin satelit,           
intervenită miercuri, la ora 18.00 GMT, a privat o parte din Serbia de recepţionarea 
emisiunilor RTS, care nu mai sunt retransmise nici în Europa.

La Media Center mi-au dat un comunicat al organizaţiei “Reporters sans frontieres”,      
care califica decizia Eutelsat drept “o atingere adusă liberei circulaţii a informaţiilor”.    
Deşi spuneau că RTS s-a transformat într-un instrument  de propagandă în slujba   
regimului Milosevic, reprezentanţii organizaţiei apreciau că "reducerea la tăcere                
a presei sârbe de propagandă nu este o soluţie satisfăcătoare pentru a răspunde       
nevoii urgente de informaţii care să vină din mai multe părţi, resimţită în Iugoslavia".

Un ziarist  sârb mi-a adus un exemplar din manifestele pe care NATO le lansează             
în zonele unde cred că se află militarii sârbi, care nu şi-au primit  soldele de o lună de zile, 
încercând să provoace dezbinări între Armată şi Poliţie. Manifestele purtau titlul    
“Sângele vostru… recompensa lor” şi erau realizate de serviciile secrete ale Pentagonului, 
care aveau informaţii despre neînţelegerile dintre forţele Ministerului de Interne,             
în general, mai bine plătite şi echipate, şi cele ale Ministerului Apărării. Textul manifestelor 
suna cam aşa:  "Atenţiune, soldaţi ai VJ (Armata Iugoslaviei)! În timp ce voi înfruntaţi 
bombardamentele NATO în teren, ducând lipsă de carburant şi alimente, neplătiţi            
şi continuând să vă îndepliniţi îndatoririle militare, membrii MUP (Ministerul de Interne)     
s-au întors la casele lor, pentru a calcula profiturile obţinute din prada "confiscată".          
Ei sunt  plătiţi regulat, utilizează echipamentul vostru în detrimentul vostru                       
şi vă anchetează când nu vă îndepliniţi ordinele. Singurul lucru care vă desparte          
este responsabilitatea pentru atrocităţile comise de MUP." Nu ştiu cât au fost de eficiente, 
deoarece au fost lansate aiurea şi, oricum, erau scrise într-o sârbă destul de aproximativă. 



                     
       Antene satelit ale televiziunilor sârbeşti, distruse de bombardamente

"O patrulă de recunoaştere a SFOR a fost reţinută şi dezarmată de forţele militare          
ale Republicii Federale Iugoslavia, în jurul orei 7.30, în apropiere de localitatea Rudo,"      
a declarat colonelul David Scanlon. "Militarii au fost duşi în Iugoslavia, interogaţi             
şi reţinuţi timp de opt ore, după care au fost eliberaţi fără arme." Purtătorul de cuvânt      
a subliniat că "forţele iugoslave au intrat ilegal pe teritoriul Bosniei" şi că "SFOR încearcă 
să-şi aplice mandatul şi să menţină forţele străine în afara Bosniei". Localitatea Rudo, 
situată la 80 de kilometri est de Sarajevo, se află în apropiere de frontiera iugoslavă,        
într-un teritoriu controlat de sârbii din Bosnia.

Cotidianul “Oslobodenje” de la Sarajevo scria astăzi că adevăratul motiv pentru care 
Slobodan Milosevic a fost pus sub acuzare de Tribunalul de la Haga a fost            
implicarea militară în Balcani a ţărilor occidentale. "Cele trei războaie sângeroase           
pe care Milosevic le-a dus cu vecinii săi - Slovenia, Croaţia, Bosnia - nu au fost suficiente 
pentru ca TPI să reacţioneze adecvat, astfel că punerea sub acuzare a lui Milosevic 
intervine abia după două luni de implicare militară occidentală în Kosovo,"            
comenta editorialistul ziarului. "Dat fiind că Statele Unite au suferit  o înfrângere în Kosovo, 
Clinton a fost forţat să meargă până la capăt. Cu această punere sub acuzare,         
Statele Unite au obţinut legitimitatea de a-l înlătura pe Milosevic prin mijloace militare. 
Pentru Bosnia-Herţegovina, care vede în Slobodan Milosevic cauza tragediei sale istorice, 
inculparea aceasta reprezintă o satisfacţie morală. Deşi nu credem că Milosevic va sfârşi   
în faţa TPI, nici nu va mai avea zile liniştite de acum înainte.” 

L-am rugat pe un coleg olandez să-mi aducă şi mie de la Centrul militar de presă           
un exemplar din “Vojska”, revista Armatei Iugoslave. Foarte bine scrisă, cu multe fotografii 
de pe front, revista conţinea adesea informaţii deosebit  de interesante şi, dacă ştiai       
să citeşti printre rânduri, înţelegeai multe despre starea de spirit  şi atmosfera               
din sânul Armatei. Eram curios ce mai scriau astăzi. Generalul Vladimir Lazarevic, 
comandantul Corpului Priştina, anunţase respingerea ofensivei UCK din raionul Morina.     
În ultimele zile, sub acoperirea puternicelor bombardamente ale aviaţiei NATO,     
luptătorii UCK încercaseră să deschidă un culoar de infiltrare în Kosovo dinspre Albania. 
Deşi atacaţi din toate părţile, sârbii au reuşit să se menţină pe poziţii, fiind extraordinar 
de bine camuflaţi. 



Adevărul e că văzusem un reportaj de pe front, realizat  de RTS în timpul unei inspecţii      
a comandanţilor la una din unităţile de tancuri aflate în Kosovo. Un ofiţer i-a salutat        
pe generali, întâmpinându-i la liziera unei păduri şi rugându-i să spună dacă observă ceva. 
Deşi cameramanul a insistat asupra tufişurilor şi copacilor, nici generalii, nici eu                
- care mă uitam la televizor - n-am remarcat nimic deosebit. Atunci, reţinându-şi cu greu 
un zâmbet de satisfacţie, ofiţerul a scos o staţie de emisie-recepţie şi a dat un ordin scurt. 
Am rămas cu gura căscată: într-o clipă, pădurea a prins viaţă şi, scoţând mici vălătuci      
de fum, s-a mişcat un metru mai în faţă. Apoi un tufiş mai înalt s-a rupt în două,             
s-a răsturnat  într-o parte şi din el a ieşit  un militar sârb, care şi-a salutat comandanţii. 
Camuflajul era, într-adevăr, perfect. 

În numărul de azi din “Vojska”, generalul Nebojsa Pavkovic, comandantul Corpului III       
al Armatei Iugoslave, avertiza soldaţii NATO că, în cazul unei invazii terestre,                   
se vor confrunta la fiecare pas cu un adevărat Infern. “Superioritatea tehnică a NATO     
se va prăbuşi încă din primele zile ale invaziei. Ne vom regăsi faţă în faţă pe un teren     
pe care îl cunoaştem la perfecţie şi pe care l-am pregătit  bine pentru a ne apăra.           
Am reuşit să menţinem unităţi într-un dispozitiv operaţional care ne permite                   
să desfăşurăm lupte la sol." Mi s-a părut, însă, foarte interesant că generalul a ţinut       
să dezmintă răspicat zvonurile privind tensiunile dintre militari şi conducătorii politici 
iugoslavi: "Suntem gata să aplicăm toate iniţiativele de pace şi alte iniţiative                  
ale comandantului nostru suprem şi ale liderilor de stat şi ai armatei."

Ameninţările potrivit  cărora, dacă trupele NATO invadează Kosovo, se vor confrunta          
cu un adevărat "iad pe Pământ" din cauza minării terenurilor, trebuie luate în serios,         
a declarat un expert  genist care şi-a petrecut doi ani ca să demineze câmpurile din Bosnia, 
relatează DPA. “Forţele sârbe probabil că sunt cele mai diabolice din câte există,              
în ceea ce priveşte amplasarea minelor,” susţine colonelul în retragere Lionel Dyck. 
"Trupele NATO trebuie să ştie că vor intra într-un adevărat iad pe Pământ,                     
că nu vor supravieţui şi că vor agoniza zile la rând în cele mai îngrozitoare moduri          
care pot fi imaginate. Sârbii vor plasa mine în locurile unde se aşteaptă ca soldaţii             
să se odihnească, să meargă să bea apă sau să îşi facă nevoile. Casele vor fi minate, 
constituind adevărate capcane," a spus expertul, avertizând că minele antipersonal        
vor fi confecţionate din cele mai infernale materiale sau vor avea cele mai diverse 
mecanisme de declanşare.

                            
                        Slobodan Milosevic, preşedintele Iugoslaviei în 1999



După-amiază, a sosit  la Belgrad Viktor Cernomîrdin, pentru o nouă rundă de convorbiri    
cu Slobodan Milosevic. La sosire, a declarat doar că problema cea mai importantă        
care trebuie rezolvată este oprirea bombardamentelor. După care au început discuţiile,    
cu uşile închise. Seara, la plecare, pe aeroportul Surcin, emisarul rus a spus numai          
că e foarte mulţumit  de rezultatul convorbirilor, care şi-au atins în proporţie de 90 % 
scopul şi că se va întoarce săptămâna viitoare, împreună cu Martti Ahtisaari,               
când totul se va termina. Cernomîrdin le-a lăsat sârbilor ocazia să anunţe ce s-a discutat. 

Preşedinţia iugoslavă a difuzat  un comunicat, în care se anunţa că Iugoslavia acceptă 
principiile generale ale G-8 pentru reglementarea conflictului din Kosovo.             
Slobodan Milosevic a fost  de acord cu adoptarea de către Consiliul de Securitate              
al Naţiunilor Unite a unei rezoluţii în conformitate cu Carta ONU. “Cele două părţi           
au constatat că este în interesul comun o reglementare pe cale paşnică a crizei             
din Kosovo. Apărarea suveranităţii şi integrităţii teritoriale este o poziţie comună              
şi definitivă a comunităţii internaţionale şi a Iugoslaviei. Este necesară asigurarea         
cât mai repede a normalizării situaţiei şi reîntoarcerea în securitate a refugiaţilor             
şi persoanelor plecate la casele lor. Criza din Kosovo trebuie reglementată printr-un acord 
politic asupra unei autonomii substanţiale, care să garanteze egalitatea cetăţenilor          
şi comunităţilor naţionale care trăiesc în provincie." 

Acordul urma să se bazeze pe principiile elaborate de miniştrii de Externe ai G-8 pe 6 mai, 
la Bonn, care prevedeau încetarea imediată şi verificabilă a violenţelor şi represiunii         
în Kosovo, retragerea forţelor militare, de poliţie şi paramilitare sârbe şi desfăşurarea       
în provincie a unei forţe internaţionale civilă şi de securitate, sub egida ONU.          
Consiliul de Securitate urma să stabilească o administraţie interimară pentru Kosovo, 
pentru asigurarea unei vieţi paşnice şi normale pentru toţi locuitorii. 

Ministrul german al Apărării Rudolf Scharping a asigurat  că nimeni nu se pregăteşte 
pentru lansarea unei ofensive terestre în Kosovo, într-un interviu acordat postului de radio 
Deutschlandfunk. "Suntem pentru o soluţie politică. Nimeni nu doreşte o soluţie militară  
şi nimeni nu pregăteşte una de acest fel.” În schimb, liderul politic al UCK Hashim Thaqi 
continua să susţină, într-un interviu acordat  cotidianului francez “Le Monde”,             
soluţia militară. "Soluţia diplomatică va veni în timp. Însă comunitatea internaţională 
trebuie să facă mai mult, să trimită trupe terestre în Kosovo. Este singura condiţie     
pentru a ajunge la o reglementare a crizei. Fără asta, Belgradul nu va accepta o soluţie 
politică."

Acceptarea planului G-8 a produs reacţii interesante printre politicienii de la Belgrad,    
care - privite atent - puteau contura profilul fiecăruia, dar care – toate – lăsau                
să se întrevadă umbra atotputernicului Milosevic. Într-un comunicat difuzat de SPO,      
Vuk Draskovic saluta “curajul” preşedintelui iugoslav de a accepta principiile stabilite        
de Occident şi Rusia pentru reglementarea crizei. "O astfel de decizie era nu numai 
necesară, ci şi singura posibilă pentru a aduce pacea şi pentru a opri uciderea     
poporului nostru şi distrugerea Serbiei de maşina cea mai puternică şi cea mai              
de necontrolat din lume. Decizia preşedintelui iugoslav este cu atât  mai responsabilă        
şi curajoasă, cu cât  a fost luată a doua zi după provocarea TPI, menită să submineze 
procesul de pace."



Mai abil şi mai greu de controlat, Vojislav Seselj a declarat  că planul rus prezentat          
de Viktor Cernomîrdin este compatibil cu poziţia politică fundamentală iugoslavă.             
El a considerat, însă, inadmisibil ca trupele NATO să fie desfăşurate în Kosovo,        
"pentru că acest  lucru ar însemna o capitulare şi o pierdere a provinciei". Interesant că   
era singurul care remarca această evidenţă. Seselj a continuat să se refere la “planul rus”, 
pe care doar el părea să-l cunoască. Acest plan nu ar prevede retragerea totală               
a trupelor iugoslave din Kosovo, ci doar o reducere a lor, precum şi prezenţa                   
la graniţele provinciei a trupelor din ţările NATO care nu au participat la bombardamente. 
Adică Grecia şi Portugalia. De asemenea, un contigent militar furnizat  de ţări neutre    
(cum ar fi, desigur, Rusia şi alte ţări din fostul bloc sovietic) ar urma să fie desfăşurat       
în interiorul provinciei Kosovo, pentru a favoriza întoarcerea refugiaţilor. Vojslav Seselj     
era sceptic, însă, în privinţa succesului acestei variante, deoarece “Statele Unite             
se străduiesc să sugrume din faşă orice iniţiativă de pace".

Secretarul american al Apărării William Cohen a efectuat o vizită secretă în Germania, 
pentru a participa la o reuniune a mai multor miniştri ai Apărării din ţări membre NATO, 
consacrată situaţiei din Kosovo, a confirmat Pentagonul. În această vizită, dezvăluită      
de postul de televiziune CBS, oficialii Apărării au aprobat extinderea listei cu ţintele 
bombardamentelor NATO asupra Iugoslaviei şi o creştere a numărului avioanelor       
implicate în operaţiune. 

Întâlnirea dintre Cernomîrdin şi Milosevic s-a terminat după ora transmisiei mele       
pentru Ştirile de la 19.00, aşa că nu am putut să dau aceste detalii. Aliaţii                      
au continuat bombardamentele, chiar şi în timpul discuţiilor, însă au evitat Serbia, 
concentrându-se asupra provinciei Kosovo. Între 15.25 şi 16.17, au fost  bombardate 
orasele Herceg Novi şi Tivat din Muntenegru, 10 proiectile lovind poziţii ale Marinei          
de război iugoslave, fără să se înregistreze vreo victimă. Alte cinci raiduri aeriene au vizat 
regiunea Priştinei, iar între 18.30 şi 19.37, localitatea Kosovska Vitina a fost ţinta              
a 22 de proiectile, dintre care 9 au explodat în jurul vechiului cimitir. De asemenea,         
în numai 7 minute, satele Kabas şi Smira au fost lovite de 13 rachete, iar la 21.00,         
alte 5 au explodat în satul Vranjevac, de la periferia Priştinei. 

                        
                  Garnizoana din Novi Pazar, după un bombardament NATO 



La Belgrad, curentul a revenit  abia după ora 19.00, la timp, însă, pentru planurile mele  
din această seară. Citisem într-un ziar că în clubul KST, al studenţilor de la Politehnică,   
era organizat  un concert rock al formaţiei Elektricni orgazam şi m-am dus să-l văd.   
Clubul era chiar la subsolul facultăţii. Pentru două ore, am uitat de război, alături           
de muzică, tineri îmbrăcaţi în blugi şi tricouri haioase, fete frumoase şi o sticlă de bere. 
Atmosfera era excelentă şi nimic nu amintea de războiul de afară. În afară de insignele    
cu simbolul “Target”, purtate de toată lumea.

M-am întors fericit  la hotel. Apa a început  să curgă la robinete doar spre miezul nopţii.      
Şi atunci, fără presiune, însă destul cât să te poţi spăla. Alarma a sunat la 22.54,        
când vorbeam la telefon cu Mihaela Sârbu (Papi, cum îi spun prietenii) o prietenă        
foarte bună, pe care o sunasem să-i spun “La mulţi ani !”. Ieri fusese ziua ei.               
Papi este actriţă şi era la Oradea, unde avusese spectacol. S-a mirat  foarte tare             
de sunetul sirenelor şi şi-a chemat prietenii cu care era, să asculte şi ei. Din păcate,       
n-am putut vorbi prea mult, pentru că afară a început să se audă avioanele şi m-am dus 
pe acoperiş. 

Ibrahim Rugova s-a pronunţat în favoarea ideii de a încredinţa Uniunii Europene 
administrarea provizorie a provinciei Kosovo, după încheierea conflictului, a anunţat 
Ministerul francez al Afacerilor Externe, citat de AFP. "Cu cât ne consolidăm legăturile       
cu Uniunea Europeană, cu atât avantajele pentru Kosovo şi pentru regiunea Balcanilor     
vor fi mai mari," a precizat Rugova. El a mai vorbit şi despre nevoia urgentă de hrană 
pentru refugiaţii din Kosovo.

Atacul asupra Belgradului a eşuat de această dată, deoarece riposta artileriei antiaeriene  
a fost prea puternică. Parcă supăraţi pe acest  insucces, piloţii NATO au atacat  în valuri 
Novi Sad-ul, începând cu miezul nopţii. Urmăream luptele aeriene de pe acoperiş            
şi vedeam antiaeriana care trăgea din plin. Cinci proiectile au lovit  din nou                
sediul televiziunii, altul explodând lângă o pescărie, unul într-un sat de vacanţă              
din cartierul Ribnjak şi încă două la Iriski Venac, unde era releul de televiziune.          
Două persoane au fost rănite. În acelaşi timp, a început să tragă şi antiaeriana             
din jurul oraşului Sabac, unde se auziseră deja câteva explozii.  

Sârbii au anunţat că atacul din această noapte a fost efectuat de cele 24 de avioane 
americane de vânătoare de tip F/A-18D Hornet, care au decolat de pe baza aeriană Taszar 
din Ungaria. Acestea erau asistate de trei avioane de atac A-10 A Thunderbolt,                
care puteau participa la misiunile de căutare şi salvare, în cazul că vreun avion             
era doborât. Raidurile au fost declanşate în ciuda reacţiei Partidului Socialist,                 
de opoziţie, care a anunţat că va încerca să obţină votul parlamentarilor                  
pentru a împiedica lansarea atacurilor aeriene asupra Iugoslaviei de pe teritoriul ungar. 

Comuniştii greci, care au participat la o manifestaţie anti-americană la Atena,           
pentru a protesta faţă de atacurile aeriene împotriva Iugoslaviei, au răsturnat şi deteriorat 
statuia fostului preşedinte Harry Truman din centrul Atenei, relatează AFP.        
Doisprezece tineri au legat cu corzi această statuie de dimensiuni considerabile               
şi au răsturnat-o. Poliţia a arestat  două persoane care vor fi anchetate de Procuratură,    
iar în apropierea statuii a fost găsit un pachet considerat  suspect. Artificierii, chemaţi        
în ajutor, au detonat pachetul, care nu conţinea decât vopsea roşie.



La 1.30, NATO a atacat Vîrşeţul, 4 proiectile fiind destinate unei fabrici de la marginea    
de sud a oraşului, lângă ieşirea spre Bela Crkva (Biserica Albă). Mai multe case               
au fost  avariate, rămânând fără geamuri şi o parte din ţiglele de pe acoperiş. La ora 2.00, 
când cerul părea că s-a liniştit, a început  un nou atac asupra Belgradului.          
Antiaeriana dinspre Batajnica (unde am numărat bubuiturile a cel puţin opt explozii)            
şi cartierul Rakovica trăgea cu furie şi a reuşit  să doboare o rachetă care viza      
aeroportul Surcin. Pe cer nu erau decât câţiva nori pufoşi şi, la un moment dat,             
am văzut săgeţile de foc ale antiaerienei şi două rachete sol-aer îndreptându-se           
spre unul dintre ei. Norul a fost luminat brusc de 3 scântei imense, urmate de o explozie 
roşiatică. Sârbii au anunţat că au lovit un avion inamic, care a explodat în aer.              
Din cer venea, parcă, miros de praf de puşcă şi atacul a încetat. 

În timp ce se retrăgeau spre nord, piloţii NATO au mai lansat câteva proiectile          
asupra pădurilor de pe muntele Fruska Gora, de lângă Novi Sad. La un post de radio      
am auzit  că atacul de acum fusese precedat de un bombardament asupra localităţii 
Sremska Mitrovica, lovită de 6 ori. Am mai rămas puţin pe acoperiş şi, la 3.10, am văzut 
cum oraşul se cufunda din nou în întuneric. S-a anunţat că, de această dată,                
era o întrerupere din motive tehnice, electricienii încercând să înlocuiască nişte reţele 
distruse de bombe în nopţile anterioare. De altfel, în zona centrală care - din fericire - 
cuprindea şi hotelul nostru, curentul a revenit  după câteva minute. Apa, în schimb, ioc ! 
Rezervoarele oraşului erau pline doar în proporţie de 12 %. 

Purtătorul de cuvânt  al NATO Jamie Shea a acuzat armata iugoslavă că a confiscat  o parte 
din ajutorul umanitar internaţional destinat provinciei Kosovo, informează AFP.     
"Douăzeci şi opt de camioane sunt blocate la frontiera cu Muntenegru, sub pretextul       
că nu au actele adecvate pentru a fi lăsate să treacă. Numeroase produse alimentare,  
care se aflau în camioane, au fost confiscate direct de către Armata iugoslavă. Aceasta 
reprezintă o încălcare flagrantă a rezoluţiei 1239 a Consiliului de Securitate al ONU."

                       
         Casă din Cuprija, după bombardamentul din noaptea de 28/29 mai 1999



Cu ajutorul posturilor de radio şi televiziune, mi-am completat bilanţul bombardamentelor 
din această noapte. La 2.15, bombele făcuseră doi morţi în satul Dobricevo, iar la 3.15, 
zece proiectile au explodat  în centrul oraşului Cuprija, distrugând parţial o cantină           
şi un hotel şi avariind alte 50 de clădiri. Cel puţin 10 persoane au fost  rănite, dintre care  
3 erau în stare gravă. La 3.25, a fost  bombardat un sat de lângă Kraljevo, după ce,     
puţin mai devreme, un proiectil exploda lângă o casă din Obrenovac. 

În provincia Kosovo, ţinta a peste 100 de proiectile în ultimele 24 de ore, a fost prăpăd     
şi în noaptea asta. Începând cu Priştina, atacată de mai multe ori şi atinsă de 18 rachete, 
şi terminând cu oraşul Pec, lovit o singură dată. Fără a uita de Prizren (3 bombe),   
Lebane (10 bombe), Kosovska Vitina (22 de bombe) sau Komoran (numai una).     
Bucuros că puteam să dorm mai mult, mâine fiind sâmbătă, când, de regulă,                 
nu aveam transmisie decât seara, m-am culcat. M-am trezit doar o clipă la 6.28,         
când sirenele anunţau încetarea alarmei aeriene.

Flota rusă a Nordului a decis să-şi întrerupă toate contactele cu Ministerul norvegian        
al Apărării, din cauza atacurilor NATO în Iugoslavia, la care Norvegia ia parte, a anunţat    
la Murmansk comandantul Viaceslav Popov. “Această suspendare este consecinţa           
unei decizii luate de autorităţile ruse, întrucât Norvegia este o membră activă a NATO      
şi participă la conflictul iugoslav," a explicat Popov, citat de Interfax. "Nu se pune 
problema să reluăm relaţiile, atât timp cât situaţia politică nu este stabilizată în Balcani.”

29 mai 1999

Când m-am trezit, aveam şi curent şi apă, ceea ce mi se părea o binecuvântare. Am plecat 
spre Media Center, să mai aflu câte ceva. Pe drum, am observat oameni cu flori în mâini. 
Era Ziua Morţilor. La Novi Sad, autorităţile i-au rugat pe locuitori să nu se ducă               
în număr prea mare la cimitire, deoarece exista pericolul unor atacuri aeriene.                
Pe şoselele către cimitire au fost dispuşi poliţişti care nu permiteau accesul automobilelor 
şi nici procesiunile tradiţionale. Măsurile nu erau absurde. La 11.15, sirenele anunţau       
o alarmă la Belgrad, care a încetat la 11.53, fără să fim atacaţi. La 12.43, însă,     
geamurile de la Media Center s-au zguduit  din cauza unei detonaţii puternice.                
Nu era alarmă, dar am auzit  afară vuietul unui avion, care tocmai spărsese bariera sonică 
deasupra Belgradului. 

Am văzut astăzi o declaraţie a generalului Vladimir Lazarevic, comandantul             
Corpului Priştina al Armatei Iugoslave, care anunţa că, începând de ieri, luptătorii UCK    
au lansat atacuri puternice în raionul Morina, de la frontiera cu Albania. “Atacurile UCK    
din sudul Iugoslaviei sunt semnele unei noi faze ale agresiunii împotriva ţării noastre. 
Teroriştii UCK reprezintă avangarda trupelor NATO, care se pregătesc să invadeze Kosovo.” 
Generalul a explicat că atacul a fost  precedat de o jumătate de oră de coşmar, în care 
avioanele NATO au lansat peste 30 de proiectile asupra poziţiilor militarilor sârbi.         
După aceea, sprijiniţi din Albania cu tiruri de artilerie, în jur de 600 de luptători UCK         
au venit către Prizren, prin dreptul localităţii Vrbnicka. Sârbii au reuşit  să respingă atacul. 
De la 9 mai, când alungarea unităţilor UCK din Kosovo s-a terminat, în provincie au rămas 
doar grupe răzleţe ale separatiştilor albanezi, vânate neîncetat de militarii sârbi.  



Avioanele NATO au bombardat în trei rânduri poziţii sârbe situate la câteva zeci de metri 
de postul de frontieră de la Morina, sporind tensiunile existente la graniţa dintre Kosovo   
şi Albania, relatează AFP. În timpul bombardamentelor, 30 de refugiaţi, majoritatea        
din Prizren, au trecut pe la postul de frontieră de la Morina. "Nu putem evalua        
numărul exact al acestora, în circumstanţele actuale. Este un adevărat  coşmar," a declarat 
purtătorul de cuvânt al UNHCR din zonă, Rupert  Colville. "Ne-am temut de momentul   
când urmau să ajungă la vama sârbă, pentru că vameşii au început, puţin mai târziu,      
să tragă, dar nu putem spune cu exactitate în ce direcţie."

În Priştina, de când au rămas fără curent electric, situaţia era critică. Din cauza 
bombardamentelor care nu conteneau, sârbii nu au reuşit să remedieze avariile.         
Rada Grbic, directorul Spitalului clinic, în care erau internaţi peste 1.800 de pacienţi,       
se plângea că nu mai poate garanta pentru viaţa bolnavilor asistaţi de aparatele            
de respiraţie artificială şi nici pentru cea a copiilor din incubatoare. “Nu mai avem 
motorină, pentru că generatorul nostru de curent consuma 200 de litri pe oră.                
În situaţia de acum, este imposibil să ni se aducă motorină din alte părţi. Mai avem      
doar 20 de săli de operaţie funcţionale.” El a ţinut  să atragă atenţia că în spital se află    
nu numai sârbi, ci şi foarte mulţi albanezi, ba chiar şi câţiva luptători UCK, răniţi în luptele 
de la Podujevo şi aduşi aici de militarii sârbi. 

Nici în Muntenegru situaţia nu era prea roză, deşi nu din cauza bombardamentelor.  
Astăzi, Slobodan Milosevic l-a demis pe contra-amiralul Milan Radovic din funcţia de şef   
de Stat Major al Marinei militare iugoslave. S-a considerat  că a fost prea cooperant          
cu autorităţile din Muntenegru, care cârteau tot mai des împotriva celor de la Belgrad. 
Radovic a fost înlocuit  cu contra-amiralul Milivoje Pavlovic, cunoscut pentru fidelitatea sa 
faţă de Milosevic. El fusese până acum comandant al Marinei militare şi era considerat 
iniţiatorul recentelor măsuri de închidere, de către Armata iugoslavă, a portului 
muntenegrean Bar şi de supraveghere militară a postului de control dintre Muntenegru     
şi Croaţia.

La 13.30, încă o detunătura zguduia Belgradul. Tot spargerea barierei sonice de un avion. 
Între timp, aflasem că, începând cu ora 10.00, fusese dată alarma în mai multe localităţi 
din Serbia. La Kragujevac, a fost  bombardat turnul de televiziune. Lângă Kraljevo,             
7 persoane au fost uşor rănite în timpul unui alt atac. La Visibaba, lângă Uzice,              
au fost auzite 7 explozii, iar la Valjevo, încă o rachetă a lovit fabrica “Krusik”.         
Atacurile au continuat şi după-amiaza, când s-au extins către Kosovo. La 15.15, în timp ce 
era bombardată zona industrială din nord-vestul oraşului Nis, un proiectil a nimerit  o casă 
din satul Cumurlija, ucigând două persoane şi rănind alte câteva. Printre răniţi erau         
şi doi copii, internaţi în stare gravă la spital. Trei sârbi au fost surprinşi de explozia      
unei rachete care a lovit podul peste râul Jablanica din localitatea Lebane, doi dintre ei 
fiind omorâţi pe loc. La 16.30, câteva proiectile au fost lansate spre releul de televiziune 
de lângă Vranje, iar un sfert de oră mai târziu, într-un sat de lângă Palanka, 7 proiectile  
au făcut praf linia ferată de lângă un pod. Spre seară, încă un om a fost ucis şi 6 răniţi, 
când a fost bombardat un tunel de pe şoseaua Prizren-Brezovica. 



Pentagonul a anunţat trimiterea a 68 de avioane suplimentare în Balcani, asigurând          
că NATO îşi va intensifica şi mai mult  atacurile împotriva Belgradului, cât timp  
preşedintele Slobodan Milosevic nu va dovedi în mod concret acceptarea condiţiilor 
Alianţei Nord-Atlantice, relatează AFP. Astfel, 12 avioane de vânătoare F-16 CJ,              
36 de avioane de vânătoare F-15 E şi 20 de avioane de alimentare KC-135 vor fi trimise, 
începând de săptămâna viitoare, pentru a întări efectivele aeriene ale NATO angajate       
în lupta împotriva Iugoslaviei, a anunţat Departamentul american al Apărării.  
Desfăşurarea acestor aparatelor suplimentare va ridica la 769 numărul total al avioanelor 
americane implicate în operaţiunile NATO. 

                  
          Eugen Mihăescu, unul din cei mai importanţi artişti plastici români

După-amiază, Nelu mi-a făcut o surpriză. M-a sunat şi mi-a spus: “Vezi că a mai venit     
la hotel unul de-al tău. Un ziarist din România.” Mi-a dat  numărul camerei. Fericit  că,       
în sfârşit, nu mai sunt  singur, am sunat la recepţie şi mi-au dat legătura. A răspuns o voce 
plăcută de bariton. I-am spus cine sunt şi cum am aflat că a venit. “Vă ştiu de la 
televizor,” mi-a răspuns el. “Eu sunt Eugen Mihăescu. M-aş bucura să vă întâlnesc. 
Desigur, dacă aveţi puţin timp. Domnul Cristoiu mi-a vorbit  de dumneavoastră                 
şi de Mile Cărpenişan.” I-am explicat cum să ajungă la Media Center, invitându-l să bem   
o cafea pe terasa din faţă. Aşa am ajuns să-l cunosc pe unul dintre cei mai fascinanţi 
oameni pe care i-am întâlnit vreodată. 

Stăteam ca pe ace aşteptând momentul întâlnirii. Numele îmi era foarte cunoscut            
şi încercam să-mi dau seama de unde. Deodată, mi-am amintit: era unul din cei mai mari 
artişti plastici români, membru al Academiei Române. Plecat din ţară de 30 de ani,          
în perioada 1971-1996, a fost colaborator la paginile editoriale ale prestigiosului cotidian 
american “The New York Times”. Din 1972 până în 1996, a creat coperţile revistei             
“The New Yorker”, iar din 1978 până în 1998, a realizat zeci de coperţi pentru revista 
“Time”. Aidoma altor români plecaţi din ţară, era mai celebru în străinătate                  
decât în România. Ştiam doar că, după ce a revenit în ţară, a fost consilierul    
preşedintelui Ion Iliescu, care îi conferise rangul de ambasador. 



Am coborât pe terasă şi m-am aşezat  la o masă, comandând o cafea şi o apă minerală. 
După câteva minute, s-a apropiat de mine un bărbat înalt, cu părul cărunt şi barba tunsă 
îngrijit. Din descrierea pe care mi-a făcut-o la telefon, l-am recunoscut şi ne-am strâns 
mâinile. “Mă bucur să vă cunosc,” mi-a spus el. Nici nu-şi închipuia cât mă bucuram eu ! 
Ne-am aşezat şi s-a mirat ce cafea bună se putea bea la Belgrad. M-a întrebat                
ce se întâmplă pe aici şi nici nu mai ştiam ce să-i mai povestesc. Întâi, l-am sfătuit         
să meargă la Centrul militar de presă, pentru a se acredita. Îmi părea rău că nu puteam         
să-l însoţesc şi i-am povestit motivul. I-am explicat, în mare, care erau regulile aici           
şi l-am sfătuit să le respecte, pentru a nu-şi crea complicaţii inutile. L-am condus         
până la Centrul militar de presă şi am stabilit să ne revedem după ce se acreditează. 

Înainte de a pleca, Eugen Mihăescu m-a întrebat ce au fost detunăturile pe care le auzise 
mai devreme. I-am explicat că erau provocate de avioanele care au spart bariera sonică  
în apropiere. Spre deosebire de exploziile rachetelor care loveau Belgradul,                   
ale căror vibraţii le simţeai în tălpi şi în coşul pieptului, detunătura aceasta                      
o percepeai doar auditiv, iar sunetul era mai puţin înfundat. 

NATO a anunţat că şi-a intensificat bombardamentele asupra Iugoslaviei,           
occidentalii declarând că aşteaptă să vadă cum se va traduce prin fapte concrete 
acceptarea principiilor G-8 anunţată de Belgrad, relatează AFP. NATO a profitat               
de condiţiile meteo favorabile pentru a-şi continua atacurile împotriva forţelor iugoslave    
şi sârbe din Kosovo şi din restul Serbiei. Avioanele NATO au efectuat sâmbătă               
697 de decolări, un număr de 394 de aparate efectuând misiuni de bombardare.

Până când Eugen Mihăescu s-a întors de la Centrul militar de presă, eu mi-am pregătit 
înregistrarea unui alt minireportaj de atmosferă, de această dată despre pitorescul 
străzilor belgrădene. Corina Hădărean adunase multe imagini transmise de agenţii,        
aşa că am povestit despre una din cele mai teribile şi mai eficace arme folosită de sârbi    
în acest război, pentru a-l demitiza pe inamic şi a menţine ridicat moralul oamenilor:    
arta, dublată de o ironie şi un simţ al umorului necruţătoare. Fără a putea fi dirijată     
sau cenzurată în vreun fel, inventivitatea oamenilor s-a simţit încă din primele zile,      
când cineva a avut ideea să-şi pună în piept  o bucăţică de hârtie pe care a desenat          
o ţintă. Imediat, ideea a molipsit pe toată lumea, “Target” devenind un simbol                 
al protestului împotriva războiului. 

Emblema a fost  imprimată pe insigne, abţibilduri, tricouri, ceasuri, brichete, baloane     
sau genţi şi popularizată cu o viteză uimitoare în întreaga lume, nu numai în Iugoslavia. 
Aici, “Target” a intrat deja în simbolistica naţională, iar pe strada Knez Mihailova,         
care este un mic paradis al pietonilor şi vânzătorilor ambulanţi, imaginaţia sârbilor           
a căpătat accente mult mai sarcastice. Încurajată tacit  de autorităţi, care nu o dată         
s-au inspirat din folclorul anonim, creativitatea sârbilor a portretizat cu multă aciditate 
imaginea agresorilor. Doborârea celebrului “avion invizibil” a produs sloganuri              
care sugerează că lucrurile evidente sunt invizibile. Caricaturile liderilor occidentali          
au surprins toate slăbiciunile acestora, de la “afacerea Monica Lewinski”, la prezenţa         
în guvernul britanic a unor miniştri care s-au declarat homosexuali. 



                                     
                                 Un sârb cu simbolul “Target” în piept

Lipsa de personalitate a liderilor francezi, referirile la atrocităţile comise de nazişti               
în timpul celui de-al Doilea Război Mondial sau nehotărârea şi bâlbâielile ruşilor care, 
confruntaţi cu criza economică, văd cum li se clatină statutul de putere mondială,         
nimic nu a scăpat de ironia artiştilor străzii. Sârbii nu s-au sfiit  să imprime hârtie igienică 
cu portretele lui Bill Clinton sau Tony Blair, iar un umor amar a însoţit fiecare parafrazare     
a declaraţiilor oficialilor NATO, care i-au numit  pe civilii ucişi în timpul bombardamentelor 
“pagube colaterale” ale războiului. Toate acestea i-au ajutat pe sârbi să reziste                
în faţa nenorocirilor de până acum, fără ca moralul să li se prăbuşească, aşa cum era     
de aşteptat. 

Ibrahim Rugova şi familia sa au părăsit Germania pentru a se stabili în Italia, au anunţat, 
astăzi, surse guvernamentale. Potrivit  săptămânalului german "Der Spiegel", Rugova        
şi cei 16 membri ai familiei sale au părăsit Bonn-ul pentru a se stabili, duminică, la Roma, 
la invitaţia Guvernului italian.

Când s-a întors, l-am invitat pe domnul Mihăescu să-i arăt Belgradul. Ne-am plimbat 
îndelung pe străzi, povestindu-i tot ce s-a întâmplat până acum. Nu ne grăbeam              
şi l-am condus să vadă ruinele celor două ministere de Interne, ale Statului Major General, 
i-am arătat sediile centrelor culturale străine, devastate şi acoperite cu grafitti 
batjocoritoare, l-am plimbat prin faţa tarabelor de pe Knez Mihailova şi ne-am dus           
să mâncăm pe Skadarlija, la restaurantul în a cărui carte de onoare semnase Ion Iliescu. 

La fel ca mine sau ceilalţi români care au fost la Belgrad, Eugen Mihăescu era fascinat      
de tot ce vedea. Păşeam fără grabă pe străzi şi avea un fel de a povesti care pe alţii         
i-ar fi iritat, dar mie îmi plăcea teribil. În timp ce vorbea, se oprea din mers şi,            
întors către mine, îmi explica, cu gesturi largi, ceea ce dorea să spună. Apoi mai făceam 
câţiva paşi şi se oprea din nou. Oamenii treceau grăbiţi pe lângă noi, ba chiar unii         
ne priveau intrigaţi, văzând cum discutam liniştiţi, într-o limbă pe care nu o cunoşteau. 



Pe Knez Mihailova, nişte tineri ne-au oprit, ne-au invitat să stăm câteva clipe în interiorul 
unei inimi desenate cu creta pe trotuar şi să scriem într-un caiet de ce credem               
că războiul este o nebunie. Toate textele urmau să fie adunate într-o carte, care va fi 
publicată în curând. Eugen Mihăescu a schiţat  un desen, iar eu am scris că războiul         
nu are nimic în comun cu fiinţa umană, cu frumuseţea unui răsărit de soare                 
sau cu contemplarea unei flori. Am adăugat că acest război mi-a schimbat complet  viaţa, 
iar sârbii m-au făcut să mă simt mândru că sunt om. 

Domnul Mihăescu şi-a cumpărat o insignă cu simbolul “Target”, pe care a ales-o îndelung, 
căutând ca ţinta să fie bine centrată. Ne-am oprit apoi lângă o tarabă unde erau expuse 
vederi cu podurile distruse de la Novi Sad. Am fost uimit văzându-l că alege dintre toate 
pe cele care aveau defecte de tipar, cu nuanţele culorilor virate în cenuşiu, cafeniu         
sau chiar roşu. Nu a cumpărat nici una corect  imprimată. Mi-a explicat frumuseţea lor      
şi, într-adevăr, aveau personalitate. Nu mai erau simple fotografii. Singur, în camera        
de hotel, le-a modificat, desenând pe ele siluetele unor oameni şi ale unor avioane       
care lansau bombe şi le-a transformat în mici opere de artă modernă. A trimis câteva 
prietenilor săi din SUA sau Franţa şi am glumit  închipuindu-ne mutrele pe care le vor face, 
atât poştaşii sârbi, cât şi cei occidentali, când le vor vedea. 

Eugen Mihăescu era foarte pornit împotriva americanilor, din cauza acestui război.         
Mi-a mărturisit că s-a decis să vină la Belgrad şi ar fi vrut să plece şi în Kosovo, să vadă      
cu ochii lui această tragedie balcanică. Era bun prieten cu Strobe Talbott, pentru că,            
în cei 20 de ani în care acesta a fost corespondentul revistei “Time” la Moscova,              
el îi ilustrase toate reportajele. S-au înţeles atât  de bine şi se mira cât de mult                 
s-a schimbat. Îmi spunea că este - pur si simplu - alt om. Era indignat de ipocrizia 
jurnaliştilor americani şi mi-a spus că, atâta vreme cât a fost  în SUA, nu a văzut  nici măcar 
o imagine pe posturile de televiziune cu distrugerile produse de aviaţia NATO în Iugoslavia 
sau cu “pagubele colaterale”. Unul din momentele în care a fost convins că în Iugoslavia   
se petrece altceva decât le arată americanilor posturile TV a fost cel în care C-Span,       
un canal de televiziune dedicat politicii, a transmis interviul cu Slobodan Milosevic.           
În locul unui dictator comunist cu limbaj de lemn, a fost surprins să vadă un tip           
care vorbea o engleză perfectă şi care explica, cu exemple pe înţelesul americanilor, 
desprinse din cultura lor, care era situaţia în Kosovo şi ce era cu acest război. "În rest,     
ce obiectivitate şi profesionalism puteai să aştepţi de la Christiana Amanpour,             
când aceasta este soţia lui James Rubin, purtătorul de cuvânt al Departamentul de stat 
american ?” exclama Eugen Mihăescu. 

Mi-a povestit, plin de haz, întâlnirea dintre Strobe Talbott şi Ion Iliescu, petrecută        
când preşedintele român vizita SUA. Deşi era trecut pe lista delegaţiei oficiale, cei care 
coordonau vizita din partea României au dat încă o dovadă a celebrului profesionalism     
de tip balcanic. În loc să-l cheme şi pe Eugen Mihăescu şi să profite de vechea sa 
prietenie cu Talbott, l-au rugat să meargă la aeroport, să pregatească plecarea            
spre următoarea destinaţie. S-a prins că vor să scape de el şi a ajuns cu câteva momente 
înaintea delegaţiei române la Departamentul de Stat, pe treptele căruia Strobe Talbott      
îl aştepta pe Ion Iliescu. Privind după maşinile oficiale care tocmai soseau,              
Talbott şi-a recunoscut prietenul şi l-a strigat  să vină lângă el. În momentul în care    
Iliescu a coborât  din maşină, spre uimirea tuturor românilor, Eugen Mihăescu a spus: 
“Domnule Talbott, daţi-mi voie să vi-l prezint pe preşedintele României !” 



Când au urcat spre biroul său, adjunctul secretarului de stat american l-a poftit              
pe Mihăescu în ascensorul său şi apoi în birou, să asiste la discuţii. Mai mult, şi-a întrerupt 
dialogul cu Iliescu de mai multe ori, luându-l ca martor al diverselor sale afirmaţii.           
Îl rugase, încă de la început, ca la plecare să-i amintească ceva. La finalul convorbirilor, 
Strobe Talbott  a intrat în cabinetul din spatele biroului său, de unde s-a întors cu copia 
unei lucrări de-a lui Eugen Mihăescu şi l-a rugat  să i-o semneze. Nu înainte de a-i spune 
cât de greu l-a convins pe deţinătorul originalului să-l lase să facă o copie.           
Zâmbind, artistul român i-a promis lui Talbott că-i va dărui o lucrare originală. E uşor       
de imaginat ce mutre au făcut ceilalţi membri ai delegaţiei române, mai ales cei          
care îl trimiseseră pe Eugen Mihăescu la aeroport, “să aibă grijă de bagaje”. 

                            
    Una din coperţile revistei “The New Yorker” realizată de Eugen Mihăescu

Un avion american de atac A-10 Thunderbolt a fost lovit în această seară, de tirurile 
apărării antiaeriene iugoslave, întrerupându-şi misiunea şi reuşind să revină la bază         
în Italia, relatează AFP, citând un purtător de cuvânt al Pentagonului. Pilotul aparatului     
"a auzit o explozie lângă avionul său, aparent provocată de tirurile apărării antiaeriene 
sârbe," a declarat colonelul Richard Bridges. Generalul Charles Wald a precizat că         
între cinci şi zece avioane NATO au fost lovite în cursul celor 65 de zile de raiduri aeriene 
împotriva Iugoslaviei, două dintre ele prăbuşindu-se, însă mare parte din aceste incidente 
nu au fost dezvăluite, deoarece pagubele au fost - în general - minore. 



Mi-am transmis corespondenţa pentru Ştiri şi n-am aşteptat multă vreme până când      
au sunat  sirenele alarmei aeriene, la 21.05. La 23.24, l-am chemat pe Eugen Mihăescu    
pe acoperiş, pentru că se auzeau avioanele NATO. Cerul era perfect senin şi i-am arătat 
sateliţii care coordonau atacul. Puteam vedea cu ochiul liber şi avioanele care coborau      
în picaj, urmărite de tirurile antiaerienei. În numai 17 minute, acestea au lansat             
14 proiectile, care au lovit zonele aeroporturilor Batajnica şi Surcin şi cartierul           
Bubanj Potok. În zona Rakovica, au fost bombardate cariera de piatră, fabrica “21 mai”    
şi o conductă de aprovizionare cu apă. Trei bombe au explodat nu departe de mănăstire. 

Eram surescitat  şi îi explicam noului meu prieten ce se întâmpla pe cer. La un moment dat, 
am observat cum o rachetă care se îndrepta spre cartierul Rakovica a fost lovită în aer     
de antiaeriană, spectacolul ploii de scântei în care a explodat fiind fascinant.               
După ce s-au avioanele retras, n-am mai rămas prea mult pe hotel şi ne-am dus             
la culcare. I-am dat lui Eugen Mihăescu din sticlele mele cu apă, atrăgându-i atenţia       
să-şi facă rezerve, pentru cazul în care ar fi fost din nou bombardate reţelele electrice. 
Lumânări şi lanternă îşi cumpărase, la sfatul meu, de la tarabele de pe stradă,            
ceva mai devreme. Am convenit  că, dacă auzeam un nou atac, să-l sun în cameră           
şi să-l chem pe acoperiş. N-a mai fost cazul în această noapte, până la 6.30,              
când s-a ridicat alarma aeriană, Belgradul fiind ocolit de avioane. 

Raidurile aeriene s-au concentrat din nou asupra provinciei Kosovo, până dimineaţă, 
numărul bombelor căzute aici în ultimele 24 de ore ajungând la 180. Mi-am notat        
doar câteva din distrugeri. La ora 22.00, în zona industrială din nordul oraşului Gnjilane,   
la numai 200 de metri de centru, o explozie a provocat mari pagube caselor din jur.        
La 23.30, cinci explozii puternice au răsunat la Priştina. La 1.30, a început atacul       
asupra oraşului Pirot. A fost bombardată o fabrică de maşini-unelte din cartierul     
Tanasko Rajic, iar patru rachete au lovit releul de televiziune de pe muntele Kozarica.            
La aceeaşi oră, explozii puternice au fost auzite în satele Valjekovo şi Bukovo,                
de lângă Boljevac. Au urmat localităţile Kosovska Vitina, Istok, Belo Polje (lângă Pec)       
şi cazarma “Sima Pozagarevic” din Vranje. La 1.25, zona industrială din nord-vestul 
oraşului Nis a fost lovită de 10 rachete aer-sol. Explozii puternice au fost  semnalate         
şi la fabrica de ţigări, unde a izbucnit  un puternic incendiu, precum şi în satele      
Cumurlija şi Popovac, de la periferie. Raionul Dubocan de pe muntele Fruska Gora            
a fost  lovit de şapte proiectile, care nu au făcut nici pagube, nici victime. Explodaseră            
în pădure. 

La 1.42, a căzut din nou curentul într-o parte a Belgradului. La noi, încă nu.            
Rezerva de apă a oraşului abia urcase la 22 % din capacitatea normală. Noi stăteam     
încă bine. La Novi Sad, de exemplu, curentul era întrerupt câte şase ore pe zi,               
pentru a nu se suprasolicita sistemul energetic. Unele ziare au ajuns să-şi ceară scuze 
cititorilor deoarece, din cauza penelor de curent, ediţiile sunt tipărite pe apucate             
şi nu reflectă la timp evenimentele. Eram obosit şi m-am culcat. Nu înainte de a-mi nota, 
pentru a încerca să mai aflu detalii, că la Belgrad au fost arestaţi 6 membri ai UCK.    
Sârbii spuneau că, sub acoperirea că ar fi studenţi ai Universităţii, ei pregăteau            
mai multe acţiuni diversioniste şi chiar atentate cu bombe. 



                      Vin păsările călătoare, colaj de Eugen Mihăescu



30 mai 1999

Astăzi, m-am trezit  din cauza sirenelor alarmei aeriene, la 8.46. Cred că era prima oară 
când se dădea alarma atât de devreme. Nu eram prea îngrijorat, pentru că nu credeam   
să înceapă vreun atac, însă, la 9.20, am sărit din pat, pentru că afară se auzeau 
avioanele. Nici n-am ajuns bine pe acoperiş, că au început să se audă bubuituri.            
Nu vedeam nimic şi, din cauza soarelui puternic şi a cerului senin, îmi lăcrimau ochii. 
Exploziile păreau să vină din partea de sud a oraşului. Am început să mă mai obişnuiesc 
cu lumina şi am observat o imensă dâră de fum albicios ridicându-se dinspre cartierul 
Vidikovac. O rachetă lovise un centru comercial în care, din fericire, la acea oră                
nu se afla încă nimeni. Alte proiectile au lovit  fabrica “21 mai” din cartierul Rakovica, 
precum şi comunele suburbane Makis, Bubanji Potok, Lipovica şi Miljakovac.                
Alte trei au explodat  lângă Obrenovac. La un moment  dat, am auzit  zdrăngănitul            
scării metalice cu ajutorul căreia ne urcam pe casa liftului, dar m-am liniştit imediat:       
era Eugen Mihăescu. Am privit împreună fumul exploziilor şi, la 10.02, după ce s-a dat 
semnalul încetării alarmei aeriene, am coborât. Am hotărât  să ne întâlnim                    
peste o jumătate de oră în holul hotelului. 

                           
                                        Bombardament matinal la Belgrad

Eugen Mihăescu m-a întrebat dacă nu vreau să trecem pe la biserică. Era duminică 
dimineaţa. L-am condus la biserica Patriarhiei, care era pe strada noastră. Înăuntru       
era o atmosferă stranie. Uitasem că astăzi erau Rusaliile şi, conform obiceiului,   
pardoseala era acoperită de fân proaspăt cosit. În timpul slujbei, oamenii se aplecau        
şi culegeau fire de iarbă de pe jos, împletindu-le în coroniţe. I-am imitat  şi noi.             
Păstrez şi astăzi coroniţa pe care am împletit-o atunci. Nu am stat până la finalul slujbei, 
dar am aprins câteva lumânări pentru morţii noştri şi pentru cei dragi aflaţi în viaţă.   
Când am ieşit  din biserică, am auzit detunătura unui avion care a spart bariera sonică 
foarte aproape. La 12.28, alarma era anunţată din nou. Nu a ţinut decât până la 13.37    
şi, de această dată, atacurile ne-au ocolit. 

În schimb, au fost bombardate oraşe apropiate. Lângă Obrenovac a fost lovit emiţătorul 
radio şi staţia de emisie pe satelit de la Stubline, iar un proiectil a explodat  la Smederevo. 
Alte 4 au ţintit un sat  de lângă Kragujevac şi a fost din nou bombardată flota de război 
iugoslavă din golful Kotor, lângă malul muntenegrean al Adriaticii. A urmat apoi provincia 
Kosovo, unde au fost luate la rând Priştina şi Gniljane (câte 7 proiectile), Stimlja,       
Zubin Potok şi zona frontierei cu Albania, unde a căzut o ploaie de bombe. 



Un bărbat  neidentificat, care se exprima în limba maghiară, a sunat  în această dimineaţă 
la aeroportul Ferihegy din Ungaria, pentru a anunţa că va trage cu un lansator de rachete 
asupra unui avion de alimentare al NATO care urma să decoleze, au anunţat surse          
ale Poliţiei, citate de AFP. Departamentul de securitate al aeroportului a înregistrat apelul 
şi poliţiştii au început cercetările pentru a descoperi identitatea autorului acestuia,           
a precizat purtătorul de cuvânt al Poliţiei, Garamvolgyi Laszlo. Măsurile de securitate        
ale aeroportului au fost sporite.

După ce am băut o cafea pe terasa din Trg Republike, ne-am despărţit. I-am arătat         
lui Eugen Mihăescu cum să ajungă până la hotelul “Metropol”, unde voia să asiste            
la o conferinţă de presă a ministrului Informaţiilor. Eu m-am oprit la Dom Omladine    
(Casa Tineretului), unde era un Internet Café şi puteam să aflu ce s-a mai întâmplat         
şi să-mi transmit corespondenţele pentru agenţia Mediafax. Eram uşor stresat, pentru că, 
deşi rezerva de apă ajunsese la 47 % din capacitatea normală, compania de distribuţie     
a energiei EPS, anunţase întreruperea curentului electric în câteva cartiere din Belgrad     
şi la Obrenovac şi Sremcica. Îmi era teamă să nu-l întrerupă şi în centru, aşa că           
mi-am transmis rapid textele. Colegii din Bucureşti mi-au spus că, în jurnalul de la prânz,   
a fost difuzat reportajul pe care l-am înregistrat ieri, despre străzile Belgradului. 

Am avut linişte până seara, deşi, între 17.11 şi 18.10, a fost  din nou alarmă la Belgrad.   
În alte părţi, însă, au continuat să cadă bombe. Am intrat în dialog prin „mirc” cu sârbii   
şi, cu ajutorul lor, am reconstituit tabloul sinistru al acestei după-amieze. La 15.20,           
a fost bombardat releul de pe Crni Vrh, de lângă Jagodina. La 17.15, mai multe persoane 
au fost  grav rănite la Sremska Kamenica, de bombele care au distrus două case.            
În acelaşi timp, cinci proiectile loveau tunelul de lângă rămăşiţele podului Sloboda,            
iar alte două - ruinele  televiziunii din Novi Sad. La 17.20, o explozie a avariat două case  
la Srbobran. La 17.30, într-un atac de 15 minute, au fost bombardate depozitele   
companiei “Naftagaz” din Sombor. Un proiectil a explodat lângă o casă, făcând un crater 
imens, din care ţâşnea apa, pentru că fusese atinsă o conductă. La 17.45, a fost lovită, 
pentru a patra oară, staţia meteo de pe muntele Palic, de lângă Subotica.                    
Trei persoane au fost rănite când un proiectil a căzut într-un lac din apropiere.            
Între 17.47 şi 18.11, au fost  bombardate satele de lângă Prizren, iar la 19.10,                   
a fost lovită clădirea hotelului “Molika” din Brezovica, pe care se afla un releu                 
de televiziune. Nu au fost ocolite Priştina, Gniljane, Djakovica şi Urosevac.                 
Între 19.00 şi 20.00, piloţii NATO au lansat  33 de bombe asupra oraşului Vranje,        
unde au fost distruse 10 case, avariate alte 120, un om a fost ucis, iar alţi 31 răniţi. 

Am lăsat la urmă două incidente grave. Primul a avut loc puţin după ora 13.00,          
când NATO a bombardat o aşa-zisă “ţintă legitimă”: podul peste râul Velika Morava        
din centrul localităţii Varvarin, de lângă Krusevac. La acea oră, în apropiere se aflau    
peste 1.000 de persoane, deoarece era zi tradiţională de târg. După prima explozie, 
oamenii au alergat  spre pod, să vadă ce se întâmplă sau să-i ajute pe eventualii răniţi. 
Cinci minute mai târziu, avioanele s-au întors şi au lansat încă două rachete asupra    
“ţintei legitime”. Bilanţul atacului: 9 morţi, 40 de răniţi şi 6 persoane dispărute.         
Podul a fost complet  distrus şi mai multe automobile au căzut în apele râului.          
Schijele au avariat mai multe clădiri, sediul Primăriei şi biserica Sfânta Maria. Nu se ştiau 
mai multe amănunte, deoarece comunicaţiile telefonice şi curentul au fost întrerupte. 



NATO a recunoscut că a bombardat un pod la Varvarin, considerând însă, că obiectivul      
a fost o "ţintă legitimă" şi subliniind că nu a avut intenţia de a provoca victime               
în rândul civililor, informează AFP. Podul era "o importantă linie de comunicaţie",       
afirmă într-un comunicat Alianţa Nord-Atlantică. "NATO nu este în măsură să confirme 
informaţiile surselor sârbe în legătură cu existenţa victimelor, dar nu a avut niciodată 
intenţia de a viza ţinte civile."

                     
                    Podul de la Varvarin, distrus de bombardamentele NATO

Cel de-al doilea incident s-a petrecut în sudul provinciei Kosovo, pe şoseaua dintre Prizren 
şi Brezovica, în dreptul localităţii Krg Bunar. O coloană de automobile, în care se aflau    
mai mulţi ziarişti străini, a fost atacată de avioanele NATO, care au lansat două proiectile 
asupra ei. Exploziile l-au ucis pe Nebojsa Radojevic, şoferul unuia dintre automobile,         
şi i-au rănit pe filosoful francez Daniel Fischer, pe corespondenta ziarului londonez       
“The Times”, Eve-Anne Prentis, şi pe doi membri ai echipei Televiziunii portugheze,    
Carlos Julio şi Carlos Spinota. Ziariştii italieni de la “Corriere de la Serra” şi agenţia ANSA 
au scăpat doar cu o sperietură groaznică. 

Purtătorul de cuvânt al NATO Jamie Shea a declarat că nu deţine informaţii referitoare     
la un incident petrecut duminică, în cursul căruia maşinile unor ziarişti străini ar fi fost 
bombardate în Kosovo, relatează AFP. Shea a anunţat că a cerut  o verificare a acestor 
informaţii. "Nu putem garanta securitatea jurnaliştilor sau a vehiculelor particulare      
aflate în Kosovo," a adăugat purtătorul de cuvânt. 

Când s-a întors Eugen Mihăescu, tocmai terminasem de transmis tot ce aflasem. M-a rugat 
să-l ajut să transmită la Bucureşti, pentru “Cotidianul”, un mic eseu pe care îl scrisese          
pe un petic de hârtie, aşezat pe o bancă de lângă un parc. Convenise cu Ion Cristoiu      
să-i transmită relatări de la Belgrad. Am aflat adresa de mail şi i l-am transcris chiar eu, 
invidiindu-l că putea să schiţeze, în câteva cuvinte, atmosfera de aici. Mi-ar fi plăcut       
să am pentru cine să scriu şi eu astfel de articole, însă trebuia să mă mulţumesc            
cu agenţia de presă, televiziunea şi radioul. Care şi aşa erau, uneori, prea multe.          
Am păstrat tot ce a scris Eugen Mihăescu la Belgrad şi cred că a reuşit să surprindă   
foarte bine atmosfera, atitudinile şi gândurile noastre şi ale celor de aici. 



Primul se numea “Fără titlu”, însă cei de la “Cotidianul” nu au înţeles şi chiar l-au lăsat 
fără titlu. Eugen Mihăescu a acceptat să îl reproduc în acest jurnal de război: 

“Nu ştiu cum au trecut  cele 28 de ore de când sunt în capitala Iugoslaviei.              
Imagini disparate se lipesc de retină, într-un ritm ameţitor, şi colajul e dadaist.           
Admir verticalitatea unui popor unic, într-o Europă oblică, strâmbă, curbată de vasalitate… 
Căldură mare, sală fără aer condiţionat, jurnaliştii lumii plictisiţi şi transpiraţi,               
într-un sfârşit de conferinţă de presă. O Ingrid oarecare, într-o engleză cu accent  german, 
cere la celular ultimele “indicaţii preţioase” şefilor ei de undeva. Vrea să ştie ce a văzut    
şi ce a auzit aici…  Luându-i satelitul, încercând să-i taie Internet-ul, răzând cu rachete 
reţelele de comunicaţie, se pune căluşul în gura Iugoslaviei. Iată, CNN-ul minte              
ca la balamuc: “Astă-noapte, Belgradul a fost  ocolit de bombardamente”. La 23.24,         
pe acoperiş, urmăream cu un prieten baletul sateliţilor militari, stelele anunţătoare         
de moarte, şi snopurile de proiectile ale antiaerienei. Lună plină, lumină suprarealistă, 
tocmai bună de vânat îngeri, copii nevinovaţi. Nu vedem avioanele, nu trec prin faţa lunii. 
Nici azi, la 8.46, duminică dimineaţa, Belgradul nu a fost ocolit. Eram la Patriarhie,      
lume multă, scenă dintr-un film de Tarkovski. Catedrala era plină de fân proaspăt cosit, 
presărat  pe jos. Lumea împleteşte coroniţe din flori de câmp. E a cincizeci şi una zi        
de la Paşte, atunci când spiritul Mântuitorului s-a arătat, şi cea de-a şaizeci şi şasea zi     
de bombardamente. Ies din locaşul sfânt, o bufnitură asurzitoare mă aduce pe pământ 
dintr-o altă dimensiune. Pe stradă nimeni nu tresare. A fost, oare, răgetul                    
unui şoarece zburător, al unui liliac ? 
Eugen Mihăescu, Belgrad, 30 mai 1999.”

Două avioane C-130 Hercules au aterizat astăzi pe aeroportul din Craiova, cu o încărcătură 
de echipamente necesare pentru coordonarea zborurilor aeronavelor NATO                     
în spaţiul aerian pus la dispoziţie de statul român, se arată într-un comunicat al MapN, 
remis agenţiei Mediafax. Odată cu echipamentele, la Craiova a fost adusă şi o echipă     
de lucru formată din experţi NATO. Cele două aeronave ale Alianţei Nord-Atlantice          
s-au întors, în aceeaşi zi, la baza din Germania.

După ce i-am transmis articolul şi ne gândeam unde să mergem, mi-a sunat  telefonul. 
“Sta radis, bre ?” m-a întrebat o voce cunoscută. Adică, ce mai fac ? Am sărit  în sus        
de bucurie. Era Mile, care s-a întors la Belgrad. În sfârşit, nu numai că nu mai eram singur, 
dar se întorsese şi camaradul meu de război. Am plecat spre hotel, să ne întâlnim cu toţii. 

                     
                                  Antiaeriana Belgradului în actiune



Pe drum, Eugen Mihăescu mi-a povestit  plictiseala de la conferinţa de presă, iritat de aerul 
atotştiutor al jurnaliştilor străini. L-am liniştit, râzând, explicându-i că - în afară de ruşi     
şi greci - rareori o să-i vadă noaptea, dacă NATO va mai bombarda ceva în Belgrad.    
Stau cuminţi, în camerele luxosului hotel Hyatt  şi nu-şi bat capul să vadă ce s-a întâmplat. 
De aceea, corespondentul CNN transmisese astăzi că, aseară, Belgradul nu a fost 
bombardat. Probabil că, la ora aia, el dormea, iar hotelul e bine izolat fonic. 

Aleksandar Vucic, ministrul sârb al Informaţiilor, anunţase la conferinţa de presă de la care 
venise domnul Mihăescu că bombardamentele NATO au distrus 17 din cele 19 emiţătoare       
ale televiziunii naţionale RTS. El a afirmat că pagubele cauzate mass-mediei sârbe          
de raidurile aeriene depăşesc 1 miliard de dolari, cea mai afectată fiind RTS, care,           
în afară de emiţătoare, a rămas şi fără sediile sale din Belgrad, Novi Sad şi Priştina. 

Pe drumul spre hotel, o luasem din nou pe Knez Mihailova. Tipul de la care               
Eugen Mihăescu cumpărase ieri vederile cu podurile din Novi Sad ne-a recunoscut            
şi a strigat după noi: “Hei, românilor !”. Ne-a oferit  câte o bere şi ne-a tras de limbă 
despre România, despre români şi despre război, încercând să ne convingă                    
să mai cumpărăm câte ceva de pe taraba lui. I-am explicat ce dorea să afle şi am plecat 
fără să cumpărăm nimic. Nu s-a supărat  şi, în zilele următoare, de câte ori am trecut     
pe lângă el, ne-a făcut, bucuros, cu mâna. 

Peste 2.000 de persoane au asistat în această seară, în centrul capitalei macedonene,     
la un concert  organizat  sub forma unui protest  faţă de atacurile împotriva Iugoslaviei, 
informează AFP. Publicul, alcătuit  din numeroşi locuitori din Skopje, precum şi membri     
ai minorităţii sârbe, s-a adunat la chemarea unei asociaţii denumită "Consiliul cetăţenilor". 
"Dorim ca NATO să oprească bombardamentele împotriva fraţilor noştri sârbi,          
cărora le aducem astfel sprijinul nostru," a explicat unul dintre organizatorii concertului,    
la care au luat parte mai multe grupuri de divertisment macedonene şi unul grecesc,    
venit  să ceară "pacea în Balcani". În public, numeroase persoane, tineri sau bătrâni, 
purtau peste haine simbolul “Target”, pe care era scris "Noi suntem toţi ţinte".

Când am ajuns la hotel, Mile stătea la poveşti cu Nelu şi cu încă un tânăr. Ne-am strâns     
în braţe şi ne-am pupat pe obraji de trei ori, cum fac sârbii. Întârziase atât                
pentru că nu-şi rezolvase la timp toate problemele. Se întorsese împreună cu Dobrivoi, 
vărul său. “E sârb, dar trăieşte în Germania de mulţi ani şi e afectat de clişeele 
occidentale,” mi-a şoptit Mile, după ce mi l-a prezentat. “Taică-meu era să-l bată,         
când l-a auzit cum susţinea că NATO are dreptate. A vrut să-l dea afară din casă.”             
I l-am prezentat şi eu pe Eugen Mihăescu şi i-am strigat lui Dule să-mi aducă o cafea.  
“Ti-am spus că se întoarce,” i-am şoptit, când a venit cu cafelele. Dule a dat din umeri      
şi s-a retras după bar, la locul lui, încercând să-şi păstreze masca impenetrabilă               
pe care o afişa de obicei. Dar ochii îi trădau bucuria că vede echipa de români      
completă din nou. 



Înainte de toate, Mile mi-a dat  banii pe care mi-i adusese de la Bucureşti, aşa că am putut 
să-i plătesc lui Nelu cazarea restantă şi să-i înapoiez banii pe care mi-i împrumutase       
ca să am din ce trăi în ultima săptămână, când rămăsesem cu buzunarele goale.        
După ce mi-am transmis corespondenţa pentru Ştiri, am hotărât să mergem să mâncăm 
pe Skadarlija. Am trecut pe lângă restaurantul unde mâncase şi Iliescu, în ciuda semnelor 
disperate pe care ni le făcea şeful de sală. Ne înşelase din nou la nota de plată şi aseară. 
Ne-am oprit  pe terasa restaurantului “Tri sesira” (“Trei pălării”) şi ne-am minunat,     
pentru a nu ştiu câta oară, cât de mari şi bune erau porţiile. Lui Dobrivoi nu-i venea       
să creadă că există atâta abundenţă pe timp de război. 

                      
                           Duelul antiaerienei iugoslave cu avioanele NATO

La un moment dat, când lăutarii veniseră să cânte pe lângă masa noastră, vărul lui Mile  
s-a dus să discute cu o reporteriţă din Germania, care filma atmosfera de pe Skadarlija, 
pentru un reportaj despre Belgradul noaptea. În timp ce povesteam despre frumuseţea 
sârboaicelor, la 21.28, s-a anunţat  alarma aeriană. Nimeni nu s-a ridicat de la mese,        
iar muzicanţii au început să cânte mai cu foc, încercând, parcă, să acopere sirenele 
alarmei, spre uimirea lui Dobrivoi, care nu înţelegea de ce nu ne adăpostim.              
“Într-adevăr, nu cred că am mai văzut undeva fete atât de frumoase,” a continuat     
Eugen Mihăescu, lăsându-l pe Dobrivoi nelămurit. “Şi ale noastre sunt frumoase, dar astea 
parcă şi-au păstrat candoarea şi inocenţa şi nu arată ca nişte boarfe. Sunt extraordinare.” 

Le-am povestit  celorlalţi că, astăzi, m-a sunat Adrian Sârbu şi mi-a spus că i-a întrebat   
pe ceilalţi corespondenţi ProTV, care au fost trimişi în acest  război în Macedonia           
sau Albania, dacă şi-au ţinut un jurnal cu peripeţiile prin care au trecut. Nu-şi ţinuseră. 
“Tu ai un jurnal sau ai stat, şi tu, ca prostu’ pe acolo ?” m-a întrebat şi pe mine.      
Normal că îmi ţinusem un fel de jurnal, altfel ar fi fost imposibil să-mi amintesc totul 
despre nebunia din jurul meu. “Bravo,” mi-a spus Sârbu. “Când te întorci acasă,              
să te apuci să scrii o carte. Ţi-o public eu, la Editura Fundaţiei Pro.” Nu era primul        
care îmi dăduse această idee. Ion Cristoiu îmi sugerase să scriu o carte, împreună cu Mile 
şi cu George Roncea, pe care se oferise el să o publice. “Dacă o scrii, îţi fac eu desenele  
şi coperta,” s-a oferit Eugen Mihăescu. Era mai mult decât visasem vreodată. 



Procurorul adjunct al TPI Graham Blewitt a declarat într-un interviu acordat 
săptămânalului german "Der Spiegel", că va fi nevoie să se meargă după Milosevic         
în Iugoslavia, pentru a putea fi arestat. "Dacă Milosevic şi ceilalţi patru lideri iugoslavi 
inculpaţi de TPI pentru crime de război şi crime contra umanităţii vor merge în străinătate, 
ei vor trebui arestaţi. Dacă rămân în Iugoslavia, cazul va fi un pic mai complicat.      
Cineva va trebui să meargă să-i aresteze. Dar, poate, între timp, la Belgrad va veni          
un Guvern ales democratic. Eventuala arestare a lui Slobodan Milosevic depinde mai mult 
de voinţa politică a celor care sunt în legătură cu acesta. Viitorul ne va arăta dacă oamenii 
din ţara sa vor fi vreodată capabili să obţină predarea lui la Haga."

                          

                       Podul Zezeljev din Novi Sad, colaj de Eugen Mihăescu

Deşi ne-ar fi plăcut să mai rămânem pe terasă, am cerut  nota de plată, să plecăm       
spre hotel. Ca nou-venit, Dobrivoi ne-a rugat să acceptăm să facă el cinste şi a rămas    
cu gura căscată când a văzut  nota de plată. O cină copioasă pentru 4 persoane a costat  
în jur de 50 de mărci germane. Clătinând nedumerit  din cap, a plătit  şi nu ne-a mai 
întrebat nimic. Când am ajuns la hotel, toată lumea ştia că s-a întors şi Mile şi ne saluta 
bucuroasă. Am urcat pe acoperiş, unde a venit  şi studentul muntenegrean care locuia       
la ultimul etaj şi care, cât timp am fost  singur, venea de câte ori auzea bubuituri              
şi contempla alături de mine bombardamentele. Ne-a spus că a fost pe acasă şi,             
în ciuda propagandei făcută de politicieni, oamenii din Muntenegru nu doreau                
să se desprindă din Federaţia Iugoslavă, aşa cum se zvonea. La Belgrad, noaptea         
era liniştită şi, după atâtea emoţii, eram cu toţii obosiţi, aşa că am coborât să ne culcăm 
pe la ora 1.00. Ştiam că, dacă vor veni, vuietul avioanelor ne va trezi. 



Şi ne-a trezit, la 3.45. Am sărit  în picioare, şi eu, şi Mile, am tras nişte haine pe noi          
şi am urcat în fugă scările pe acoperiş. Eugen Mihăescu a ajuns la câteva minute        
după noi. Îl sunasem să-l trezesc, dar auzise deja avioanele. Venind dinspre Ungaria         
şi România, acestea atacaseră întâi Novi Sad-ul, ale cărui lumini nu se mai vedeau,          
ci doar îl ghiceam după explozii şi tirurile antiaerienei. Mai multe proiectile          
avariaseră centrala electrică din cartierul Rimski Sancevi, lăsând întreaga zonă fără curent 
şi, puţin mai târziu, fără apă. 

Apoi au început exploziile la noi. Avioanele atacau în picaj, coborând la joasă altitudine 
deasupra oraşului, după ce scăpau de riposta antiaerienei. Câteva bubuituri puternice    
ne-au făcut să ne întoarcem privirile către cartierul Zvezdara, de unde se ridicau      
vălătuci mari de fum. Au fost lovite cazarma de pe strada Volgina şi şcoala “Marija Bursac” 
de pe strada Milan Rakic, zonele Karaburma, Mirijevo şi Visnjicka banja şi, din nou,      
zona Strazevica din cartierul Rakovica. Apoi ne-am întors spre nord-vest, unde a fost lovit 
aeroportul Batajnica. După care, din nou spre sud, pentru că fusese bombardată    
comuna Makis. O altă explozie a avariat rafinăria de ulei de pe şoseaua spre Pancevo. 

Dobrivoi, varul lui Mile, nu voise să vină pe acoperiş, însă ar fi avut  ce vedea.              
Una din exploziile din Zvezdara a fost  foarte mare, iar cerul era plin de avioane            
care zburau foarte jos, într-un vuiet infernal. Abia mai auzeam postul de radio Novosti, 
deşi îmi înfipsesem bine casca în ureche. Se anunţase că antiaeriana ar fi lovit            
două avioane inamice, însă nu văzusem nici o explozie cu adevărat importantă pe cer. 
Poate că doar le-au atins şi s-au retras. Oricum, tirurile antiaerienei se încrucişau pe cer, 
însă avioanele NATO cădeau, efectiv, de la mare înălţime, cu motoarele turate la maximum 
şi zgomotul părea desprins din filmele despre raidurile aeriene din al Doilea              
Război Mondial.

Avioanele şi-au continuat zborul şi au bombardat încă o dată oraşul Sabac şi instalaţiile 
termocentralei “Nikola Tesla A” de lângă Obrenovac. Ne-am dat seama de asta           
chiar înainte de anunţul de la radio, pentru că zona de la sud de Belgrad şi o jumătate   
din capitala iugoslavă au rămas fără curent. La întoarcere, un pilot  a mai lansat              
un proiectil asupra satului Ripanj, care a distrus o casă, a omorât un om şi a rănit        
mai mulţi. După ce s-a lăsat liniştea peste oraş, l-am întrebat pe Mile dacă i-a plăcut    
felul în care NATO i-a “salutat” întoarcerea şi ne-am dus la culcare. Am mai prins       
câteva ore de somn, chiar dacă, la 6.30, sirenele de încetare a alarmei aeriene              
ne-au trezit. Am chicotit, bucuroşi că eram iar împreună “pe baricade” şi am adormit        
la loc. 

Ministerul bulgar al Afacerilor Externe a primit  cu "îngrijorare" informaţii potrivit cărora 
NATO şi-ar fi îndreptat  atacurile, în noaptea de sâmbătă spre duminică, împotriva        
unor regiuni ale Iugoslaviei în care locuiesc comunităţi de bulgari, a anunţat  agenţia BTA. 
NATO atacase obiective din localităţile Pirot şi Dimitrovgrad, unde locuieşte o importantă 
comunitate bulgară. Autorităţile de la Sofia nu dispun de date cu privire la eventuale 
victime în rândul populaţiei civile. BTA anunţase că 15 bulgari care locuiesc în Serbia       
au fost  mobilizaţi pentru a asigura apărarea armată a anumitor puncte importante         
din localitatea Bosilegrad. 



Trebuia să fim odihniţi. Aveam o grămadă de lucruri de aflat  pentru corespondenţele 
noastre de mâine. La ora 22.00, cinci persoane fuseseră ucise de bombardamentele 
asupra satelor Drvara şi Milic, alte trei fiind omorâte în satul Breza, de lângă Dragas.      
La miezul nopţii, NATO a lansat două proiectile asupra pavilioanelor unui sanatoriu    
pentru bătrâni din localitatea Surdulica, iar primele informaţii vorbeau despre 20 de morţi 
şi mai mulţi răniţi. Între 3.00 şi 3.40, a fost  bombardată zona Priştinei. Bombele au căzut         
în cartierele Grmija, Butovacki breg şi Obilic, iar un proiectil de tip GBU-12 a explodat       
în cimitirul principal al oraşului, provocând un crater de 5 metri adâncime şi 20 de metri 
diametru. Peste 100 de morminte şi vechea capelă au fost distruse. 
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Oricum, n-am dormit foarte mult, pentru că, la 8.47, s-a dat din nou alarma. Iniţial,        
n-am crezut  că e ceva serios, dar am auzit vuiet de avioane. Mile s-a îmbrăcat mai repede 
decât mine, deşi i-am spus că afară soarele e prea puternic ca să vedem ceva.             
Am avut dreptate. Nu reuşeam să distingem nimic pe cer, însă la 9.17, o bubuitură           
a răsunat dinspre dealul Avala. Un firicel de fum a început să se ridice de acolo.             
Nu ne-am dat seama de unde vin celelalte 4 bubuituri care s-au auzit  imediat  după aceea. 
Am înţeles că proiectilele loviseră drumul dintre Ripanj şi Ivanovic. Lângă Obrenovac,       
o femeie a fost rănită, când o bombă i-a distrus casa din satul Drazevac, două proiectile 
au avariat instalaţiile electrice de la Boljevac, iar alte 4 au explodat lângă emiţătorul        
de pe muntele Zvecka. Ceva mai devreme, fără să explodeze, o rachetă a distrus o casă  
în satul Rajkovac, de lângă Mladenovac. Alarma a încetat la 9.39 şi am coborât înapoi       
în cameră. Pe hol, l-am întâlnit  pe domnul Mihăescu. Ne-a reproşat că nu l-am chemat     
pe acoperiş, însă i-am explicat că - oricum - era imposibil să vezi ceva în lumina puternică 
a soarelui. 

Ne-am adunat în barul hotelului şi, la o cafea, ne-am sfătuit cum să ne împărţim 
“sarcinile”, ca să aflăm cât  mai multe şi să nu ne călcăm în picioare. Mile s-a dus             
la Centrul militar de presă, unde avea acces fără probleme, fiind acreditat. A reuşit         
să-l acrediteze şi pe vărul său, însă cu greutate, pentru că acesta lucra ca freelancer        
şi făcea fotografii pe care urma să le vândă unor ziare şi reviste din Germania.          
Noroc că avea şi paşaport românesc şi că, de puţină vreme, la Centrul militar de presă 
venise şi Slobodan Kreckovic, fostul viceconsul iugoslav la Timişoara, pe care îl cunoşteam 
cu toţii şi care l-a ajutat mult. Problema cea mai mare a fost să explice cum a ajuns        
la Belgrad, pentru că Mile îl băgase în ţară fără să anunţe că Dobrivoi este jurnalist,       
iar sârbii cereau o serie de formalităţi greoaie pentru ziarişti. 

Eu am rămas la Media Center, unde eram de-al casei. Am aflat că, la Surdulica,          
unde NATO bombardase azi-noapte sanatoriul, s-ar putea să fie mai mult de 20 de morţi, 
pentru că autorităţile se temeau că există încă oameni îngropaţi sub dărâmături.            
În afara bătrânilor internaţi acolo, în câteva pavilioane ale sanatoriului fuseseră adăpostiţi 
mai mulţi refugiaţi din Croaţia, Bosnia şi Kosovo. Surdulica părea un loc blestemat,    
pentru că, în 27 aprilie, unul din proiectilele lansate de piloţii NATO asupra unei cazărmi  
îşi ratase ţinta, provocând cel puţin 20 de victime printre civili. 



                                 
    Ruinele sanatoriului de la Surdulica, după ce a fost bombardat de NATO

NATO a dezminţit  informaţiile potrivit  cărora ar fi bombardat, în noaptea de duminică    
spre luni, un sanatoriu din Surdulica, cauzând moartea a cel puţin 20 de persoane, 
relatează AFP. Potrivit colonelului german Konrad Freytag, purtătorul de cuvânt               
al generalului Wesley Clark, avioanele Alianţei Nord-Atlantice au atacat o cazarmă           
şi un depozit de muniţie, aflate în apropiere de Surdulica. "Aceste două ţinte erau 
obiective militare legitime şi ambele fuseseră deja vizate. Toate proiectilele şi-au atins 
ţinta. NATO nu poate confirma afirmaţiile făcute de sârbi privind victimele sau pagubele 
colaterale de la Surdulica."

Bilanţul atacurilor din ultimele 40 de ore a fost tragic: 37 de morţi şi peste 100 de răniţi. 
Toţi civili. Şi la Belgrad a fost  anunţat un program de întrerupere a distribuirii       
curentului electric, pe cartiere. Deocamdată, centrul oraşului încă era privilegiat şi nu era 
inclus în acest program, însă cine ştie ce ne mai aştepta. Ca să vedeţi ce preocupări 
aveam şi noi în vreme de război: trebuia să ţinem minte să ne cumpărăm pastile      
pentru aparatul împotriva ţânţarilor, care îşi făcuseră apariţia tot mai insistent.      
Primăria capitalei iugoslave a anunţat  că, din cauza raidurilor aeriene, nu poate ridica 
avioanele utilitare, ca să împrăştie insecticide şi solicita locuitorilor înţelegere             
pentru situaţia creată. 

Deşi oraşul nu a fost atacat, n-am fost scutiţi de bubuituri nici astăzi. La 11.30,           
într-un cartier de la periferie, a fost detonat un proiectil neexplodat. La 14.59,             
încă un avion a spart bariera sonică în apropiere, zguduind văzduhul. Am auzit                
o altă detonaţie puternică la 15.50, despre care Comandamentul Apărării civile a anunţat 
că ar fi avut aceeaşi cauză, însă, de această dată, cu toţii am simţit  că a fost explozia  
unui proiectil, care lovise, probabil, un obiectiv militar. Mi-am mai notat  că, la 12.55, 
asupra dealului Arapov şi a satului Donje Sinkovce, de lângă Leskovac, au fost lansate       
5 proiectile, în timp ce alte 2 explodau la 20 de km distanţă, în apropierea satului Medje. 



La 15.30, în timpul bombardamentului asupra oraşului Novi Pazar, s-au înregistrat din nou 
“pagube colaterale”. Unul din cele 14 proiectile de mare putere lansate de avioanele NATO 
a căzut lângă autogară şi a lovit  în plin un bloc de 4 etaje. Primul bilanţ al victimelor 
indicau 11 morţi şi 23 de răniţi, iar imaginile pe care le-am văzut filmate acolo            
erau îngrozitoare. Opt dintre morţi erau, pur şi simplu, rupţi în bucăţi. Între orele 17.01   
şi 18.25, a fost alarmă şi la Belgrad, însă atacurile s-au concentrat asupra localităţilor    
din jur. Patru proiectile au explodat la Obrenovac, două au încercat să nimerească 
emiţătorul radio de la Zvecka, două au căzut  lângă satul Veliko Mostanice şi alte trei        
au explodat la Ostruznica. 

                                   
                          Blocul distrus de bombardament la Novi Pazar

Ministrul francez al Afacerilor Externe, Hubert Vedrine, a declarat că războiul din Kosovo   
se apropie de momentul decisiv şi că următoarele zile vor fi foarte importante,  
informează AFP. Întrebat, la Bruxelles, cu ocazia reuniunii Consiliului Miniştrilor de Externe 
din ţările UE, despre ultimele luări de poziţie ale autorităţilor de la Belgrad, Vedrine           
a declarat că "trebuie acţionat cu prudenţă şi cu exigenţă, dar, în acelaşi timp,        
trebuie să nu se treacă pe lângă ceva ce ar putea fi începutul unei veritabile schimbări".

Astăzi, Slobodan Milosevic a dat încă o dovadă a măiestriei sale politice. I-a convocat       
la o discuţie pe toţi liderii partidelor politice importante, pe care i-a convins să ceară 
Consiliului de Securitate al ONU adoptarea de urgenţă a unei rezoluţii bazate                 
pe principiile G-8, pentru încheierea agresiunii împotriva Iugoslaviei. Ca de fiecare dată, 
preşedintele iugoslav a evitat să fie cel care face astfel de solicitări, pentru a nu-şi şifona 
imaginea de om care nu cedează în faţa duşmanului. De această dată, nici nu cred        
că i-a fost prea greu să-i lămurească pe ceilalţi politicieni să ceară oprirea războiului, 
aceştia dorind sincer să scape de această situaţie de criză, în care erau absolut incapabili 
să se descurce. 

Cu ajutorul profesorului Lucian Pavel, am reuşit să aflu mai multe amănunte             
despre bombardamentul de ieri după-amiază de la Novi Sad. Profitând de vremea 
superbă, un grup de tineri se dusese să facă plajă şi baie în Dunăre, pe locul unde,     
până anul trecut, fusese amenajat un ştrand. Anul acesta, ştrandul nu mai fusese deschis, 
pentru că se afla prea aproape de clădirea Televiziunii, în permanenţă bombardată,          
şi a scheletului podului Sloboda, prăbuşit  în valurile Dunării de rachetele NATO.            
“Pe la ora 14.00, când făceam baie, a sunat alarma,” povestea Snezana, o tânără            
de 29 de ani. “I-am văzut pe oameni cum se ascundeau şi adăposteau într-un tunel    
bacul cu care se traversează acum Dunărea. Noi am mai rămas să fumăm o ţigare. 
Deodată, am observat o rachetă care se îndrepta spre clădirea televiziunii.                    



M-am aruncat pe nisip şi mi-am acoperit urechile cu palmele. Băieţii care erau cu noi       
au sărit şi ne-au acoperit  cu trupurile lor. După o detunătură cumplită, am văzut     
ciuperca exploziei şi bucăţi de beton au sărit  în toate direcţiile. Am fugit  să ne adăpostim 
şi mi-am uitat  prosopul pe plajă. Îmi pare rău că n-am îndrăznit să mă întorc să îl iau, 
pentru că mi-ar fi amintit toată viaţa prin ce am trecut.”

                     
                               Plaja de lângă podul Sloboda din Novi Sad

Iugoslavia dispune de circa 60 de kg de uraniu puternic îmbogăţit, care riscă să cadă      
în mâinile unor grupuri scăpate de sub control, afirmă în ediţia sa din luna iunie,      
revista "Jane's Intelligence Review". Aceste rezerve de uraniu - dintre care 10 kilograme 
sunt radioactive - se află la Institutul de Ştiinţe nucleare de la Vinca, în apropiere           
de Belgrad, unde este stocat, de asemenea, şi combustibilul folosit, pe baza căruia,     
după retratare, s-ar putea obţine 5 kg de plutoniu. "Jane's" afirmă că serviciile americane 
de informaţii sunt  îngrijorate în privinţa unei posibile utilizări a acestui uraniu,             
care, integrat unor explozibili convenţionali, ar putea furniza Belgradului arme radiologice. 
Astfel de arme nu cauzează explozii puternice, însă pot dispersa materialul radioactiv        
în doze concentrate. “Prezenţa uraniului puternic îmbogăţit într-o regiune instabilă        
este cauza unor îngrijorări de altă natură,” notează revista şi prezintă alte două ipoteze. 
Prima ar fi furtul acestor substanţe în scopul revinderii lor prin intermediarii ruşi,          
care "au o oarecare experienţă în materie”. Ţările destinatare ar putea fi Irakul,         
căruia în trecut  Iugoslavia i-a furnizat echipamente militare, sau Libia. O altă posibilitate   
ar fi ca Milosevic să se prevaleze de aceste substanţe ca de un mijloc de a exercita 
presiuni în timpul unor viitoare negocieri. "Jane's" publică o hartă a Serbiei pe care 
identifică cele două reactoare nucleare ale sale, situate în nord-estul Belgradului,    
precum şi 8 unităţi de cercetare nucleară, dintre care 5 se află la vest de Belgrad,         
una la Zemun, una la Novi Sad şi una la Kragujevac. Harta identifică, de asemenea,      
trei uzine de arme chimice, una la Baric, una la Lucani şi una la Krusevac,                      
la 30 de kilometri de graniţa cu Kosovo.

În timp ce mă aflam la Media Center, Eugen Mihăescu m-a rugat să-i transmit          
pentru “Cotidianul” încă un mic eseu scris la Belgrad. Se numea “Totul e paradoxal”         
şi îl scrisese pe câteva bucăţele de hârtie: 



“Incredibil, NATO ne-a tăiat îngheţata, nouă, jurnaliştilor români. Nu-i curent…               
Nu se poate transmite această senzaţie de pace, de viaţă normală care-şi continuă ritmul. 
Zile liniştite, după nopţi de război. Nopţi fără dragoste, dar nedormite. Aseară luam masa 
cu doi prieteni. Parcă eram la mare, după o zi de plajă. Eram în vacanţă. Mici, bere, 
lăutarii cântau “Dunărea albastră”, o echipă a RTL-ului filma lăutarii. Deodată,          
urletul sirenelor a tăiat ritmul. Nimeni nu se mişca, totul continua. Ceva mai târziu,          
pe acoperişul hotelului, asistam la o noapte ce părea de Revelion. În care focurile           
de artificii brăzdau cerul, iar lumea la geamuri participa la distracţie. Era prima zi              
a anului 2000. Nu-i adevărat, chiar acum trece un avion foarte jos. E linişte.           
Păsările zboară la sol înnebunite. Un copil ţipă vesel, jucând şotron. Ei bine, de necrezut, 
nici o bubuitură şi iată că a sosit  pe tavă îngheţata topită de căldură, îngheţată             
cu multe căpşuni. Nici un român nu şi-ar crede ochilor, dacă ar avea ochi să vadă         
cum se petrec lucrurile aici. Căci e mai orb decât orbul cel ce nu vrea să vadă,              
zice un proverb chinez. Cineva îmi povestea cum, în timpul bombardării Ministerului 
Apărării al Republicii Federative Iugoslavia, ataşatul nostru militar şi unul din secretarii 
Ambasadei României se băteau pentru locul de sub birou, să se adăpostească, 
bineînţeles. Să fie oare adevărat ? De necrezut. E drept  că rachetele cădeau vizavi.      
Totul e paradoxal. În ultimele 24 de ore, în Iugoslavia au fost omorâţi de agresiunea 
criminală a NATO 37 de oameni nevinovaţi şi peste 100 au fost răniţi, şi ei nevinovaţi.”

Înainte de a ne întoarce la hotel, ne-am oprit  să bem o cafea pe terasa din Trg Republike. 
Ieri, Eugen Mihăescu ceruse o îngheţată şi, văzând minunăţia pe care i-a adus-o 
chelnerul, n-am rezistat ispitei şi ne-am comandat şi noi. Era delicioasă şi îmi amintea     
de cea pe care o mâncasem în Franţa, la o gelaterie vestită din Lyon. Îngheţata             
se amesteca cu frişcă proaspătă şi, în timp ce ne înfigeam linguriţa în cupa de sticlă, 
descopeream felii mari de căpşuni. Astăzi, însă, n-am mai putut să ne satisfacem       
acest  capriciu. Cu o faţă tristă, chelnerul ne-a arătat  cu capul spre frigiderele goale.       
Nu era curent şi abia atunci am realizat că nicăieri nu cânta muzica.

Am cerut nişte ness-uri şi ne-am hotărât să ne transmitem corespondenţele               
chiar de pe terasă. Din când în când, privirile noastre urmăreau silueta unei fete frumoase 
şi zâmbeam. Mile şi-a transmis relatarea lui, iar eu aşteptam să-mi vină rândul.             
Nu era Beavis de serviciu, iar tipul de la sunet m-a sunat şi mi-a spus doar atât:      
“Rămâi pe linie.” Şi am auzit jurnalul. A urmat  o lungă aşteptare. 10 minute, 20, 30         
şi nu mai venea rândul ştirilor despre războiul din Iugoslavia. Ceilalţi mă întrebau            
ce se întâmplă şi dădeam din umeri. Am încercat  să mă fac auzit, dar nimeni nu mă băga 
în seamă. Mă lăsaseră pe linie şi parcă uitaseră de mine. Telefonul se încălzise                
şi vedeam cum mi se termină bateria. Şi tot nu-mi venea rândul. Erau nişte ştiri        
despre problemele de la admitere, a fost invitat în studio ministrul Andrei Marga,         
apoi alte ştiri. Eram turbat de furie. Când era Beavis de serviciu, dacă nu avea timp        
să mai vorbească cu mine, măcar verifica din când în când, dacă legătura nu s-a întrerupt. 
Sau mă anunţa ora aproximativă la care urma să intru în direct  şi revenea                      
cu 5 minute înainte. De această dată, nimic. Mi-a venit  rândul abia după 50 de minute     
de când aşteptam la telefon. M-am stăpânit şi mi-am transmis corespondenţa,           
după care l-am sunat pe Horia Enăşel şi am făcut  un scandal monstruos, explicându-i că, 
în condiţiile în care eu nu ştiu cum să-mi mai economisesc bateriile telefonului mobil       
şi le încarc când apuc, stau aiurea în legătură cu Bucureştiul. L-am ameninţat că,        



data viitoare, voi închide - pur şi simplu - telefonul. Şi n-au decât să intre în panică       
până mă prind din nou. Horia mi-a promis că îl va pedepsi pe vinovat şi va avea grijă        
să nu se mai întâmple aşa ceva. 

Parcă aflând de necazurile mele, sârbii au pornit din nou distribuirea curentului electric.  
M-am liniştit cu greu şi mă durea capul. Nu mai ştiam dacă de nervi sau din cauza 
telefonului mobil. Pe drum spre hotel, am trecut pe lângă clubul de jazz al unui vestit 
muzician de avangardă din Iugoslavia, Oliver Mandic. Era plin de tineri, şi înăuntru,         
şi pe mica terasă din faţă. Lângă intrare, pe o tablă de lemn, scria cu cretă că băuturile   
au “preţ de război”: toate costă 10 dinari, iar militarii au primul rând din partea casei.   
Ne-am oprit  lângă Centrul Cultural Francez, Eugen Mihăescu făcând pentru noi                
o adevărată cronică de artă a zidurilor devastate şi acoperite cu grafitti. Spre încântarea 
noastră, şi-a continuat demonstraţia şi în faţa centrelor culturale american, britanic         
şi german, explicându-ne valoarea artistică şi simbolică a acestor grafitti, considerate,    
mai ales în SUA, o formă a artei moderne. 

"UCK este în continuă transformare, atât  din punct de vedere politic, cât şi militar,"           
a declarat Hashim Thaqi, conducătorul politic al organizaţiei, într-un interviu           
acordat  ziarului britanic "The Guardian", la scurt timp după întâlnirea avută cu ministrul   
de Externe Robin Cook. "Forţele noastre se organizează şi se profesionalizează:      
suntem o armată, cu o structură şi o ierarhie, aşadar nu doar o serie de grupări înarmate. 
În schimb, ceea ce zice Rugova nu are nici o importanţă. El nu mai are nici un control 
politic sau militar asupra a ceea ce urmează să se petreacă." Întrebat de unde provin 
armele cu care este dotată UCK, Thaqi a răspuns: "de la prieteni democraţi din Vest",  
însă nu a vrut să precizeze dacă acest ajutor este furnizat cu vreo aprobare din partea 
guvernelor. "Poate istoria o va spune," a comentat el. 

Ajunşi la hotel, n-am avut prea mult răgaz să ne tragem sufletul. La 20.33, au sunat 
sirenele alarmei. Hotărâsem să mâncăm la restaurantul hotelului, însă domnul Mihăescu 
nu a fost la fel de încântat ca şi noi de cină, aşa că i-am promis că, de acum înainte,      
de câte ori NATO ne va da voie, să mâncăm seara în oraş. În Kosovo, deja căzuseră 
primele dintre cele peste 100 de bombe ce aveau să fie lansate de piloţii Alianţei,            
în cele 24 de raiduri în care au atacat provincia. Cel mai grav afectată a fost regiunea 
oraşului Prizren, în care, de dimineaţă şi până la ora 22.00, au explodat 82 de proiectile, 
dintre care 20 în raionul Gorozub, de lângă frontiera cu Albania. 

                        
                    Bombardamente NATO în raionul Gorozub din Kosovo



La 17.30, zece rachete loviseră satul Rades, de lângă Dragas. Între 18.45 şi 18.55,        
alte 8 explodau în satul Pirane. La 19.30, a fost atacată zona Priştinei, fiind bombardate 
aeroportul Slatina, satul Lipljan şi releul de televiziune de pe dealul Brankov,                  
de lângă Zubin Potok. Priştina avea să mai fie bombardată după miezul nopţii,           
când bombele au căzut între depozitele Jugopetrol şi cimitirul din cartierul Gazimestan. 
Între 20.00 şi 22.00, alte 6 proiectile au căzut în satul Vlasnja. Patru atacuri puternice     
au fost înregistrate asupra Bujanovac-ului, unde au explodat 30 de bombe. Nu a fost  ocolit 
nici emiţătorul de televiziune de pe muntele Pljackovica, de lângă Vranje. 

Amnesty Internaţional a făcut publice o serie de mărturii ale femeilor victime ale unor 
violuri colective, timp de trei zile, într-un sat din apropiere de Suva Reka, informează AFP. 
Mai multe femei, ţinute în captivitate de la 21 la 23 aprilie de forţele sârbe, au fost violate, 
potrivit organizaţiei, care, din motive de securitate, nu a dat publicităţii nici numele 
martorilor, nici cel al satului. "La 21 aprilie, bărbaţii tineri din sat au fugit  din calea   
forţelor sârbe, lăsând în urmă circa 300 de femei, copii şi 11 persoane în vârstă,"     
potrivit unui comunicat al Amnesty Internaţional, făcut public la Kukes. "Bărbaţii cu vârste 
între 50 şi 90 de ani au fost separaţi de restul sătenilor şi nu au mai fost văzuţi în viaţă. 
Femeile cu copiii au rămas închise în trei case. Trei femei au declarat  că au fost violate,  
iar mărturiile lor şi ale altora lasă în mod clar să se înţeleagă că au fost şi alte victime. 
Este foarte dificil să îi chestionăm pe refugiaţi. Sunt traumatizaţi, adesea confuzi şi uneori 
le este frică să vorbească, deoarece o parte a familiei lor a rămas în Kosovo.             
Există numeroase crime, violuri, dar noi nu putem afirma că au existat execuţii masive      
şi până acum, nu avem nici o dovadă de genocid," a explicat un purtător de cuvânt. 

La 21.30, când abia terminasem de mâncat şi ne-am oprit in bar, sa bem o cafea,          
am auzit patru bubuituri, după care becurile au clipit, parcă nedumerite, de câteva ori            
şi am rămas în întuneric. Din nou, patru rachete de croazieră – pentru că nu se auzise         
nici un avion – au lovit staţiile de transformare de la Bezanijska Kosa şi Lestanima,         
din cartierul Novi Beograd. De pe acoperiş, vedeam două coloane albicioase de fum         
şi oamenii au început să-şi aprindă lumânările prin case. La radio s-a anunţat                 
că echipele de intervenţie au început imediat  să remedieze avariile, însă, în mai puţin     
de o oră, presiunea apei de la robinete a ajuns la zero. Deşi, după trei ore,                
curentul a revenit  într-un sfert din Belgrad, nici până dimineaţă, rezerva de apă a oraşului 
nu a depăşit 12,5 % din capacitatea normală şi nu putea fi distribuită populaţiei. 

Al doilea raid aerian, de la miezul nopţii, ne-a surprins pe acoperiş, comentând războiul. 
Cred că păream desprinşi dintr-un film suprarealist: patru oameni stând pe nişte scaune 
destul de confortabile, pe casa liftului unui hotel dintr-un oraş, în plin bombardament, 
înconjuraţi de sticle goale de Coca-Cola, bere şi whisky. Unul cu casca unui radio minuscul 
în ureche, altul cu un aparat foto de gât. Şi toţi cu ochii aţintiţi pe cer, către cele patru 
puncte cardinale. Avioanele veneau dinspre nord (iar din spaţiul aerian ungar şi românesc) 
şi au atacat mai întâi oraşul Pancevo. Opt proiectile au lovit obiective din nordul localităţii, 
din zona fabricii de avioane, unde vedeam un mare incendiu, iar unul a explodat             
în satul Omoljica. Antiaeriana Belgradului a intrat imediat în acţiune şi a acoperit orizontul 
cu o pânză de foc. Piloţii NATO nu au reuşit să lanseze decât trei rachete spre capitala 
iugoslavă, două lovind cazarma Zuce, iar una explodând pe dealul Avala. După care, 
riposta fiind prea puternică, au fost nevoiţi să se retragă. 



S-au dus spre vest, atacând în trei raiduri oraşul Smederevo, pe care nu-l vedeam             
din cauza dealurilor, însă observam cerul înroşit de flăcări şi tirurile antiaerienei.    
Fuseseră bombardate depozitele Jugopetrol şi staţia de transformare a energiei electrice 
de la fabrica “Sartid”. În acelaşi timp, alte avioane bombardau, pentru prima oară           
de la începerea războiului, oraşul Kikinda, situat  la câţiva kilometri de graniţa cu România. 
Aici, trei proiectile au lovit o cazarmă din zona de sud-est, iar unul a distrus calea ferată 
către Timişoara, în zona satului Banatsko Veliko Selo. La ora 2.00, am văzut 
bombardamentele asupra Novi Sad-ului, proiectilele explodând în satele Cenej şi Pezicevi, 
de la periferie. Locuitorii din Novi Sad se chinuiau fără apă şi curent electric de duminică.

                             
               Tirurile antiaerienei Belgradului împotriva avioanelor NATO 

Uniunea Europeană estimează că, în cazul în care situaţia din Iugoslavia nu se agravează, 
consecinţele economice pentru România sunt  relativ limitate, a declarat directorul general 
pentru Afaceri Economice şi Financiare din cadrul Comisiei Europene, Giovanni Ravasio. 
"Reformele economice din România nu sunt afectate de situaţia din Kosovo." Oficialul 
comunitar a apreciat că România ar da un semnal negativ instituţiilor internaţionale         
în cazul în care ar explica o încetinire a reformelor prin situaţia din Iugoslavia.               
“UE ar putea acorda României, în contextul crizei din Kosovo, fonduri suplimentare,        
dar statele membre se vor întreba dacă România are capacitatea de a le absorbi              
în programe eficiente,” a adăugat directorul general pentru Relaţiile cu Europa Centrală     
şi de Est din cadrul Comisiei Europene, Francois Lamoreux. "Noi credem că da." 

Ne-am gândit că atacurile s-au potolit şi am coborât să dormim. La 4.00, însă, m-au trezit 
bubuiturile unor explozii. Mile a mormăit că el nu mai urcă pe acoperiş şi m-am dus     
doar eu, ameninţându-l că - data viitoare – va fi rândul lui. Când am ajuns sus,             
am mai văzut cum trage antiaeriana dinspre nord-vest  şi atacul a fost din nou respins. 
Coborând în cameră, nu mi-am putut reţine un zâmbet: în sfârşit, cineva sforăia din nou  
în patul vecin. La 6.03, când m-au trezit alte bubuituri, n-am mai urcat nici eu.               
Se luminase de ziuă şi ştiam că atacul nu va ţine prea mult. Într-adevăr, la 6.25,               
a sunat încetarea alarmei aeriene. Înainte de a adormi liniştit, am mai verificat o dată 
robinetele. Degeaba. Erau tot seci. 



                                    Colaj de Eugen Mihăescu



1 iunie 1999

Când ne-am trezit, m-am amuzat teribil de iritarea lui Mile, când a văzut că nu avem apă 
deloc. I-am explicat  ritualul folosirii sticlelor cu apa de rezervă, avertizându-l că trebuie     
să facem economie şi să avem grijă să le umplem tot timpul. Vărul lui, care locuia           
în camera vecină, a venit să ne ceară o sticlă cu apă, să se spele şi el. Am coborât apoi, 
să bem o cafea făcută de Nelu pe plita din bucătărie şi am plecat la treabă.                   
Eu mă hotărâsem să trec pe la Ambasada României, să mai stau de vorbă                     
cu Traian Borşan. Nici Mile, nici Eugen Mihăescu n-au vrut  să mă însoţească.           
Domnul Mihăescu avea o profundă aversiune faţă de membrii corpului nostru diplomatic, 
proşti şi lipsiţi de profesionalism, aşa că m-am dus singur. 

Traian Borşan s-a bucurat mult că l-am vizitat  şi m-a invitat să bem o bere pe o terasă.   
I-am povestit că s-a întors Mile, că a venit Eugen Mihăescu, şi a promis că, într-o seară, 
ne va face o vizită la hotel. La ambasadă nu se schimbase nimic, iar veştile din ţară      
erau destul de puţine. Nici diplomaţii acreditaţi la Belgrad nu ştiau prea multe           
despre intenţiile preşedintelui Milosevic şi perspectivele încheierii războiului.           
Domnul Borşan mi-a spus că, dacă situaţia continuă să se agraveze, personalul ambasadei 
va fi retras, însă ne va avertiza din timp, ca să plecăm şi noi acasă. Şi, ca de obicei,        
m-a rugat  să fim prudenţi şi să lăsăm eroismele deoparte, pentru că nu avea sens          
să păţim ceva în acest război. 

NATO nu dispune de informaţii în legătură cu o eventuală eroare de bombardare comisă     
în raidul asupra localităţii Novi Pazar. Alianţa a recunoscut că o bombă programată         
să lovească o ţintă militară a deviat de la traiectoria sa luni seara, la Novi Pazar, 
informează AFP. "Cinci bombe şi-au atins obiectivul, însă una a deviat şi a căzut         
asupra unei zone rezidenţiale," a declarat  Jamie Shea. NATO a mai recunoscut                
că forţele aeriene care aveau misiunea de a ataca trupele sârbe concentrate în Kosovo,     
în apropiere de muntele Pastrik, de lângă graniţa cu Albania, au lansat bombe pe teritoriul 
albanez, fără a provoca victime. "Ştim că un număr de bombe a căzut, din cauza         
unei neglijenţe, de cealaltă parte a frontierei, dar, din fericire, nimeni nu a fost  rănit      
sau ucis."

Ştirile despre bombardamentele de astăzi din Kosovo se aglomeraseră. Încă din zori,       
pe o distanţă de 15 kilometri, între Prizren şi Djakovica, unităţile sârbe fuseseră atacate 
de 2-3.000 de luptători UCK, ajutaţi, conform afirmaţiilor oficialilor militari, de albanezi     
şi de membri ai forţelor speciale ale NATO. Atacurile erau sprijinite de aviaţia Alianţei,    
care a bombardat puternic regiunea. Forţele UCK au ocupat  poziţii pe muntele Pastrik, 
însă nu reuşeau să mai înainteze şi îi bombardau pe militarii sârbi cu mortierele şi tunurile 
de calibrul 75 de mm. În acelaşi timp, se dădeau lupte şi în sectorul Djakovica, iar NATO 
anunţase că UCK a obţinut câteva succese în zona de nord, în sectorul Batusa.            
Ceva mai târziu, Armata şi Poliţia iugoslave au intervenit în jurul localităţii Srbica,          
din regiunea Drenica, alungându-i pe separatiştii albanezi. Sârbii spuneau că ar fi ucis 
câteva sute de terorişti UCK, adăugând că se dădeau lupte şi în triunghiul format           
de localităţile Malisevo, Orahovac şi Suva Reka. Pretindeau şi că ar fi doborât un avion     
de tip A-10 şi un avion spion fără pilot. Aparatul A-10 a fost lovit deasupra provinciei 
Kosovo şi s-a prăbuşit  în Macedonia, când pilotul încerca să aterizeze de urgenţă             
pe aeroportul Petrovac, care a fost imediat închis traficului aerian.



Eroarea de azi-noapte, când avioanele NATO bombardaseră o linie de buncăre din Albania, 
la 500 de metri de graniţa cu provincia Kosovo, s-a repetat. La prânz, când mai mulţi 
ziarişti au însoţit o echipă a militarilor şi vameşilor albanezi, care s-a dus să constate 
pagubele provocate de bombe, raidurile s-a reluat. În ultima clipă, au reuşit                     
să se adăpostească într-un buncăr şi au avut noroc, fiindcă patru dintre ele au fost       
complet  distruse. Când atacul s-a încheiat, întreaga zonă era plină de cratere                 
cu diametrul de 3 metri şi fragmente de obuze, pe care se putea citi “For use on MK-82”. 
Un soldat albanez a povestit jurnaliştilor că vameşii din punctul de frontieră Morina          
s-au ascuns în ultima clipă în buncăre, din cauza intensificării tirurilor artileriei sârbe,        
ale cărei obuze i-au făcut pe locuitorii satelor din zonă să se refugieze la Kukes. 

NATO a recunoscut că a lansat  proiectile asupra unui buncăr din Albania, nu departe       
de frontiera cu Iugoslavia şi a declarat  că această acţiune "nu a fost intenţionată", 
informează AFP. "Un anumit  număr de proiectile au căzut pe teritoriul albanez,"                
a afirmat la Bruxelles un purtător de cuvânt al Alianţei. Acesta nu a putut însă preciza 
dacă a fost  vorba de rachete sau de bombe. "Un buncăr albanez a fost  distrus,             
dar nu s-au înregistrat victime. Bineînţeles, această acţiune nu a fost intenţionată."

                      
                Jurnaliştii străini, surprinşi de raidul aerian eronat al NATO

Generalul Nebojsa Pavkovic, comandantul Corpului III al Armatei Iugoslave a anunţat 
astăzi că pierderile suferite de militarii aflaţi în Kosovo sunt minime. Nu prea mai îmi venea 
să-l cred, pentru că ritmul în care era bombardată provincia şi insistenţa cu care avioanele 
se concentrau asupra regiunilor în care se presupunea că s-ar afla unităţile iugoslave     
erau de-a dreptul îngrozitoare. Generalul Pavkovic pretindea că mai puţin de 1 %            
din cei 180.000 de oameni pe care îi are în subordine ar fi fost răniţi. “NATO a reuşit       
să distrugă bunurile noastre economice, instalaţiile armatei, cazarmele, poligoanele         
şi depozitele. Ne-am desfăşurat la timp unităţile pe teren şi i-am ocrotit la maximum      
pe oamenii noştri, acesta fiind chiar obiectivul nostru strategic."

Ştiam că, alături de militarii sârbi din Kosovo, se află şi un număr mic de voluntari         
din ţările foste sovietice. Voluntarii veneau din Rusia, Belarus şi Ucraina. Un coleg            
de la agenţia iugoslavă de presă Beta mi-a povestit  că a stat  de vorbă cu unul          
dintre aceştia, pe nume David. Avea 26 de ani şi îi povestise că a luptat  doi ani               
în Armata rusă, după care a emigrat în Israel, unde a stat câţiva ani, luptând        
împotriva arabilor şi libanezilor. “Vor pierde acest război împotriva voastră,”                       



îi spunea David reporterului de la Beta. “Sârbii vor câştiga războiul pentru că îşi apără ţara 
şi poporul. Nimeni nu a reuşit, vreodată, să învingă vreun popor. Nici americanii              
în Vietnam, nici ruşii în Afghanistan.” David era echipat în uniformă de camuflaj şi,          
în afară de baionetă şi câteva grenade, nu-şi lăsa o clipă din mână Kalaşnikovul,        
despre care spunea că e cea mai bună armă din lume. 

Luptase deja împotriva separatiştilor UCK. “Eram la câţiva metri de ei,” povestea David. 
“Aveau uniforme noi şi se purtau ca nişte soldaţi profesionişti, nu ca nişte săteni        
cărora le-ai împărţit  nişte arme. Nu sunt, însă, prea curajoşi, mai ales dacă nu sunt       
mai mulţi laolaltă. Printre ei erau şi arabi. Ştiu cum arată, am luptat împotriva lor             
în Armata israelienă, care e cea mai bună din lume în intervenţiile împotriva gherilelor       
de acest tip.” Auzind povestea lui David, m-am gândit la cei 76 de voluntari români,   
despre care ştiam că se află în Kosovo, şi le-am ţinut pumnii. 

                          
     Albanezii din Kukes privesc bombardamentele NATO din zona frontierei

În timp ce mă pregăteam să transmit ultimele ştiri pentru Mediafax, m-a sunat Mile          
şi mi-a citit un comunicat al forţelor armate iugoslave, care anunţa că aseară,               
“în timp ce efectua o misiune de inspecţie în prima linie a frontului, generalul           
Ljubisa Velickovic, adjunctul Statului Major al Aviaţiei şi apărării antiaeriene iugoslave,      
a fost ucis, în urma unui bombardament al NATO”. În vârstă de 53 de ani,             
generalul ocupase funcţia de şef al Statului major până în noiembrie 1993, când a fost 
înlocuit  de Slobodan Milosevic cu generalul Spasoje Smiljanic. Împreună cu alţi politicieni 
şi militari, Velickovic a fost destituit pentru că s-a opus acordului privind provincia Kosovo, 
convenit între preşedintele iugoslav şi emisarul american Richard Holbrooke. 

Cu ajutorul cunoştinţelor pe care ni le făcusem printre militarii sârbi din Belgrad, am aflat 
că, în realitate, generalul Velickovic şi-a pierdut viaţa lângă Belgrad, în timpul                
unei inspecţii. Venise să-i vadă în acţiune pe militarii de la o staţie radar, camuflată    
foarte bine într-o pădure. Atacul aviaţiei NATO începuse şi sârbii îşi ţineau             
radarele închise. Ca să nu fie depistate de inamic, puteau să le folosească                  
doar în intervale extrem de scurte, sub un minut. Generalul ar fi vrut să identifice          
poziţia unor avioane care atacau Belgradul şi a cerut servantului să pornească radarul. 
Velickovic era foarte iubit de militari, care ştiau că, în ciuda gradului şi a funcţiei sale,       
nu a ezitat, după 24 martie, să se ridice de la sol şi să intre în luptă cu avioanele NATO,   
la bordul unui MiG-29, aşa că nimeni nu i-ar fi refuzat  dorinţa. Dorinţă fatală,                
de această dată. Piloţii NATO lansaseră mai multe rachete anti-radar şi una dintre ele       
a recepţionat semnalul aparatului lângă care se afla generalul. 



"Europa îşi pierde independenţa şi devine un protectorat al Statelor Unite," a afirmat 
generalul Leonid Ivasov, responsabil cu relaţiile internaţionale din Ministerul rus              
al Apărării, în cadrul unui discurs susţinut în faţa ataşaţilor militari acreditaţi la Moscova. 
“Puţine state din Europa sunt capabile să ducă o politică independentă în raport  cu SUA. 
NATO a devenit  structura armată a Departamentului de stat  american. Toate ţările 
membre NATO, în afară de Marea Britanie şi Franţa, care participă activ                          
la bombardamente, au înţeles asta şi cer acum o soluţie politică, însă nu sunt ascultate. 
Ca răspuns la dictatul impus de NATO, Rusia se pregăteşte să-şi întărească         
potenţialul militar şi pe cel al aliaţilor săi."

L-am ajutat şi astăzi pe Eugen Mihăescu să-şi transmită micul eseu pentru “Cotidianul”.  
Se numea “…de croazieră” şi avea subtitlul “Bilet însăilat cu aţă albă”. Noului meu prieten 
începuse să-i placă acest joc cu cuvintele şi o făcea cu o uşurinţă şi un talent                 
pe care le invidiam. Iată ce scria astăzi: 

“Plouă torenţial la Belgrad, bubuituri puternice de la Sfântul Ilie, care îşi biciuieşte caii     
de foc ai faitonului său. Lacrimile ploii şiroiesc pe geam, ca nişte cuvinte care îşi caută 
sintaxa. Uite, cuvintele au parfumul lor. Sunt şi colorate, sonoritatea lor e muzicală.          
I-auzi: “croazieră” ce frumos sună ! Ce atmosferă aduce, odată cu briza dulce şi un apus 
de soare – şerbet de trandafiri roz-bombon. A ! Rachetă de croazieră ! E altceva ! 
Şuieratul ei laş, venind de aiurea, aminteşte de desumflarea rapidă a unui cauciuc           
de camion, mare cât O din NATO. Bum baritonal, surd. Punct după racheta de croazieră.  
Şi deodată, aseară, pe la zece, de pe televizor Studioul B dispare. Tocmai când              
mă bucuram să cred că acest popor nobil, sârb, are şi el intelectualii elitişti ai lui,            
ca orice popor care se respectă, ca orice pădure cu uscăturile ei. De ce să avem numai noi 
faliţii noştri ? Iată că îi au şi ei pe ai lor. Unul, Zoran Djindjic, este în Germania,          
unde, departe de rachetele de croazieră, vorbeşte la telefon cu lideri zonali, marginali, 
provinciali, pentru că se plictiseşte singur. Altul, aici, Draskovic, a început să bată câmpii. 
Ce păcat ! Ce mult corupe puterea şi cum fantasmează el să o posede, siluind un popor 
pe la spate. Ca un făcut, cum vă spuneam, “croaziera” i-a întrerupt campania electorală    
la Studio B. Nu mai era curent. Se bombardau centralele electrice. La lumina lumânărilor, 
în ochii unui popor licărea ceva ciudat. Să fie ura, speranţa sau resemnarea ?        
“Trecutul nostru este un coşmar, prezentul insuportabil, noroc că nu avem viitor.”            
Se potriveşte şi la noi. Aud că, acasă, unii, Draskovic-ii noştri (cărora li se potriveşte      
de minune vorba românului “Dă-mi, Doamne, ce n-am gândit, să mă mir ce m-a găsit !”), 
pentru că micuţul şoricel Wesley Clark n-a venit, plimbă şi ei, dacă nu pe boier,         
măcar o delegaţie de arendaşi. Bravos, naţiune ! cum zicea nenea Iancu. 
Eugen Mihăescu, Belgrad, 1 iunie 1999.”

                                    
          Incendiu in cartierul Novi Beograd, după un bombardament al NATO



Înainte de a pleca de la Media Center, Eugen Mihăescu m-a întrebat  despre soarta 
grupului de jurnalişti care fusese victima atacului aerian de duminică după-amiaza,         
pe şoseaua dintre Prizren şi Brezovica. Îl cunoştea pe Daniel Fischer, filosoful francez     
care se afla printre ei. L-am liniştit. Erau în regulă şi se aflau, pentru recuperare,              
la hotelul “Breza” de pe muntele Brezovica, unde au povestit ce li s-a întâmplat.         
Daniel Fischer, care fusese rănit la ambele mâini şi picioare în timpul bombardamentului,   
a declarat că atacul a fost  “un act  barbar şi criminal, deoarece coloana de ziarişti           
era perfect vizibilă din avion. Premierii Marii Britanii, al Italiei şi al Franţei trebuie să afle 
că nişte cetăţeni ai acestor ţări puteau fi omorâţi de avioanele lor”. Jamie Shea,   
purtătorul de cuvânt al NATO, s-a dezvinovăţit, spunând că ţinta atacului a fost un tunel 
de pe şoseaua pe care circulau cele două maşini şi că militarii sârbi trebuiau                 
să-i avertizeze pe jurnalişti că zona este periculoasă. “Desigur că nu putem garanta 
securitatea ziariştilor şi a civililor din Kosovo,” explica, senin, Jamie Shea. 

“În momentul atacului, nu aveam unde să ne adăpostim,” povestea Eve-Anne Prentis, 
corespondenta ziarului londonez “The Times”, care a fost, şi ea, uşor rănită în atac.    
“Când a căzut  a doua bombă, am crezut  că am murit. După 20 de minute, doi soldaţi sârbi 
m-au ridicat  de jos şi mi-au scuturat  pământul din păr şi de pe haine. Unul din ei            
m-a strâns la piept, ca un tată, şi m-a liniştit. Ne-au dus într-un sat, unde sârbii               
şi albanezii ne-au adus scaune să şedem şi pahare cu suc rece. Apoi, ne-au dus               
la o bază militară, unde am fost  trataţi regeşte şi consultaţi de un medic militar,           
care ne-a oblojit rănile.” 

În Europa Occidentală există o reţea albaneză de tip mafiot, care alimentează        
conturile UCK cu fonduri obţinute din activităţi de trafic de stupefiante sau prostituţie,     
au declarat la Bruxelles, oficiali din cadrul Alianţei Nord-Atlantice, sub protecţia 
anonimatului. Ei adaugă că şi autorităţile albaneze sprijină activitatea UCK,             
această organizaţie căutând să apropie interesele NATO de cele proprii. Oficialii NATO     
au recunoscut, pe de altă parte, că o mare parte a informaţiilor difuzate în presa 
internaţională referitoare la masacrele din Kosovo au fost "distorsionate sau exagerate". 
Sursele citate au mai precizat  că relaţiile dintre Rusia şi NATO nu au fost întrerupte          
în totalitate, în ciuda reacţiei vehemente a autorităţi lor de la Moscova,                           
la începutul operaţiunilor Alianţei în Iugoslavia. 

La 18.05, au sunat sirenele alarmei aeriene, dar Belgradul nu a fost atacat. Alarma a fost 
ridicată la ora 19.00, exact în timp ce eu eram în direct la Ştiri şi povesteam                    
ce s-a întâmplat astăzi în Iugoslavia. A fost singura dată când am avut norocul                
ca vorbele mele să fie însoţite de sirenele alarmei şi m-am bucurat foarte tare,           
pentru că efectul a fost impresionant. Andreea Esca m-a întrebat ce se aude şi am avut 
ocazia să-i amintesc, făcând uşor pe grozavul, cât de mult ne-am obişnuit  cu sirenele,     
la fel ca restul locuitorilor Iugoslaviei. Nu i-am povestit, însă, de sentimentul de panică    
pe care îl evitasem cu greu, când rămăsesem singur la Belgrad şi priveam de pe acoperiş 
raidurile aeriene. Văzusem atâtea în acest război şi mă temeam ca nu cumva un pilot 
tembel să lanseze asupra cartierului nostru vreo bombă cu fragmentaţie, pentru că         
aş fi fost  ţintă sigură. Când s-au întors ceilalţi, nu mi-au mai trecut prin cap astfel            
de gânduri negre. 



E lesne de înţeles din ce motive ne-am isterizat astăzi, văzând că Armata Iugoslavă 
instalase un post  de observaţie sau ceva similar exact lângă noi. Hotelul “Toplice”           
era aşezat pe una din laturile unui careu de clădiri şi, pe latura perpendiculară, lângă colţ, 
apăruseră de câteva zile nişte maşini cu însemnele “VJ” (de la Vojska Jugoslavije,       
adică Armata Iugoslaviei), din care au fost descărcate nişte lăzi voluminoase.                
Iar astăzi, când ne-am întors la hotel, am observat că intrarea în clădirea de lângă noi   
era păzită de doi soldaţi în uniformă. Ne-am dus glonţ la Nelu şi i-am spus că noi            
nu mai stăm o clipă aici, pentru că ştiam de ce a fost bombardat hotelul “Jugoslavija”: 
cineva informase comandamentul NATO că a observat  maşini militare şi ofiţeri sârbi 
intrând în hotel. Nelu s-a făcut alb ca varul şi a pus mâna pe telefon, sunând undeva.  
Cred că vorbea cu un ofiţer important, însă aproape că urla şi îi spunea să ordone idioţilor 
să dispară imediat. L-am lăsat  gesticulând, dar am fost uimiţi de efectul convorbirii sale. 
Ceva mai târziu, când am ieşit  în oraş să mâncăm, şi soldaţii şi maşinile dispăruseră. 
Obiectivul nu fusese desfiinţat, însă era păzit  de nişte tineri solizi, îmbrăcaţi în blugi         
şi tricouri, peste care aveau nişte veste care le acopereau pistoalele.

La 20.30, după ce a sunat  alarma, s-a luat curentul şi în zona noastră. Nu era vorba       
de încă o avarie, ci ne venise rândul la întreruperi. Nu ne mai mira nimic, de când             
şi orarul autobuzelor care asigurau transportul în comun a fost  limitat la trei intervale: 
6.00-8.30, 13.00-17.00 şi 18.00-22.00. Oricum, ştiam că noi eram privilegiaţi,                
iar cel mai rău o duceau locuitorii cartierului Novi Beograd. Ca să nu mai vorbim             
că rezerva de apă a oraşului urcase astăzi abia până la 15 % din capacitatea normală, 
ceea ce mă deranja mai tare decât lipsa curentului. 

                       
         Viaţa la Belgrad, fără curent, în timpul bombardamentelor NATO

Ne-am dus din nou la “Tri sesira” să mâncăm. Ne-am întâlnit cu echipa de la RTL         
care filmase duminică seara viaţa de noapte şi Dobrivoi i-a invitat la masa noastră. 
Lăutarii ne-au cântat muzica sârbească, încercând să acopere bubuiturile pe care           
le-am auzit pe la 21.33. Când ne-am întors la hotel, ne-am oprit pe terasa barului       
unor muntenegreni, care se obişnuiseră cu noi şi chiar ne învăţaseră tabieturile.            
Ne plăcea pe mica terasă, aşezată peste drum de parcul din faţa Universităţii,               
aşa că am băut o cafea acolo. La 22.46, am auzit  o bubuitură puternică şi, deşi             
nici un client de pe terasă nu a tresărit, ne-am hotărât să plătim şi să urcăm pe acoperişul 
hotelului nostru. Veneau…



Întâi au bombardat zona muntelui Fruska Gora. Se vedeau exploziile, am numărat vreo 5. 
Vizau din nou releul de televiziune de la Iriski Venac. Alte două proiectile au explodat 
lângă Ruma, unde au fost întrerupte emisiile pe unde ultrascurte ale posturilor de radio.  
La 23.10, o explozie apropiată ne-a făcut să tresărim şi, imediat, a izbucnit un incendiu 
înspre Pancevo. Bomba explodase la 250 de metri de benzinăria “Lady”, din nord-vestul 
oraşului, situată lângă Mali Rit, un sat de ţigani. Un om a fost  rănit de explozia            
care făcuse un crater imens. Au urmat câteva explozii dinspre Ostruznica şi aeroportul 
Batajnica. 

Între timp, am aflat ce se întâmplase la 21.30, când auzisem bubuituri în jurul Belgradului. 
Piloţii avioanelor lansaseră patru proiectile în cartierul Lipovica şi unul asupra aeroportului 
Batajnica. După ce au bombardat câteva obiective militare din nord-vestul Belgradului, 
despre care sârbii nu au dat detalii, au trecut  peste oraş şi au bombardat Obrenovac-ul. 
Din ce anunţa un post de radio, antiaeriana iugoslavă ar fi doborât un avion,             
pilotul care s-a catapultat fiind căutat în zona satului Drazevac. Atacurile au fost mai slabe 
şi în Kosovo. La 1.30, cinci proiectile au explodat la Priştina, pe lângă cazarma      
“Kosovski junaci”, evacuată demult. La 1.55, a fost bombardată încă o dată ferma           
de la Dobricevo, de lângă Cuprija, unde, seara, erau adăpostiţi, pentru câteva ore,   
militarii sârbi. Ultimul raid pe care mi l-am notat a împrăştiat  bombe asupra oraşelor 
Kursumlija, Priştina şi Podujevo. 

"Inculparea lui Milosevic de TPI survine acum pentru că cele două luni de atacuri ale NATO 
nu au dat rezultatele aşteptate, adică nu l-au forţat pe să părăsească scena," a declarat 
preşedintele croat Franjo Tudjman, într-un interviu acordat  cotidianului "La Stampa". 
"Bombele consolidează, în felul lor, puterea cercurilor extremiste şi a lui Milosevic.   
Motivele recentelor evenimente de pe teritoriul fostei Iugoslavii trebuie căutate               
în problemele nerezolvate ale moştenirii istorice, ca extinderea Imperiului Otoman, 
Imperiul Habsburgic, conflictele dintre Europa Occidentală şi Rusia." Preşedintele croat    
nu exclude o împărţire a provinciei Kosovo, însă în ceea ce priveşte o eventuală 
independenţă, Tudjman consideră că trebuie să se ţină cont şi de albanezii expulzaţi          
şi de faptul că "provincia Kosovo este leagănul poporului sârb".
 
Am coborât destul de furioşi de pe acoperiş. În curtea clădirii vecine, unde observasem 
militarii sârbi, a huruit tot timpul cât a fost întrerupt curentul motorul unui generator 
electric pe motorină, care alimenta aparatura pe care o instalaseră acolo. Jos în bar,         
i-am găsit pe Nelu şi pe Dragan, “scriitorul”. Le-am povestit  despre generator, iar Dragan   
a spus că va avea grijă să nu mai existe nici un indiciu al militarilor instalaţi lângă noi. 
Dragan îl întrebase pe Nelu despre Eugen Mihăescu, însă acesta l-a liniştit, spunându-i    
că e “de-al nostru”. Ca să ne mai descreţească frunţile, “scriitorul” ne-a întrebat           
dacă am auzit  povestea despre care vorbea tot  oraşul. Cică la Smederevo, ar fi murit       
o bătrână, ai cărei copii erau emigraţi în Elveţia. Au depus-o la capelă, au venit şi copiii    
la înmormântare şi, la un moment dat, în timpul slujbei, bătrâna s-a ridicat din coşciug,    
s-a uitat în jur şi a spus: “Războiul se va termina în 6 iunie, iar în 21 iunie, Bill Clinton      
va fi asasinat în timpul unei vizite în Slovenia.” După care s-a lăsat pe spate şi a închis, 
definitiv, ochii. 



Povestea pare o fantasmagorie hilară, însă era pe buzele tuturor. Speculând tendinţa 
sârbilor de a crede în tot felul de istorii paranormale, cred că serviciile secrete iugoslave   
au lansat-o, pentru a pregăti terenul viitorului acord de pace. Nu a fost singura poveste  
de acest  gen lansată în ultima vreme. Aceasta, însă, m-a amuzat atât de tare,             
încât nu am rezistat să nu o povestesc în direct  la ProTV, într-una din intervenţiile mele  
din serile următoare. M-am hotărât să urmăresc cu atenţie ce se va întâmpla                  
în continuare, pentru că ştiam că negocierile de pace sunt pe cale să se încheie şi             
- mai ales - ştiam că Bill Clinton urma să viziteze, în perioada următoare,              
unităţile militare americane din Macedonia şi Albania. Şi nu era exclus un atentat                  
asupra preşedintelui american, chiar dacă baba de la Smederevo a prezis că asasinatul    
se va petrece în Slovenia. 

                                 
   Transformatoare electrice de lângă Belgrad, distruse de bombardamente

În timpul discuţiei cu Dragan, Mile ne-a povestit  că s-a întâlnit după-amiaza,                   
la Centrul militar de presă, cu Slobodan Kreckovic, fostul viceconsul iugoslav la Timişoara, 
care i-a spus să-i transmită lui Raico Cornea, un timişorean care lucra pentru TVR,          
să nu încerce să mai intre în Iugoslavia în timpul războiului, pentru că risca să aibă     
mari probleme. Sârbii erau indignaţi că Raico, după ce îşi terminase facultatea la Belgrad, 
ca bursier al statului iugoslav, s-a dus în Albania şi Macedonia, împreună cu Cristina 
Liberis, şi a transmis pentru TVR reportaje în care ţineau partea refugiaţilor albanezi.        
E adevărat că Raico fusese folosit acolo ca translator, dar în ochii sârbilor era considerat  
un trădător. Când Dragan ne-a sfătuit să luăm avertismentul în serios, l-am sunat            
pe Raico şi i-am transmis totul. 

Românii implicaţi în micul trafic de frontieră cu Serbia au reuşit să-i scoată de pe piaţa 
locală pe concurenţii lor bulgari, susţine cotidianul "24 Casa". Spre deosebire de aceştia, 
cetăţenii români pot  pătrunde fără probleme în Serbia, unde vând benzina la preţuri     
mai mici decât concurenţa. Până de curând, traficanţii bulgari vindeau în Serbia un litru    
de benzină cu 1,8-2 DM, însă după apariţia concurenţei româneşti, au fost  nevoiţi          
să reducă preţul până la 1-1,3 DM. Autorităţile bulgare au luat măsuri de evitare             
a contrabandei cu combustibil la graniţa cu Iugoslavia şi au limitat accesul persoanelor 
implicate în micul trafic de frontieră. Cetăţenii bulgari trebuie să aibă un motiv întemeiat 
pentru a li se permite să călătorească în Serbia şi sunt supuşi unui control vamal 
amănunţit.



Oricum, era tot mai evident  că ne apropiem de sfârşitul războiului. Astăzi,               
Zivadin Jovanovic, ministrul federal de Externe, l-a informat pe omologul său german 
Joschka Fischer, a cărui ţară deţine în prezent preşedinţia UE, că Iugoslavia acceptă 
principiile G-8 pentru reglementarea conflictului din Kosovo. În scrisoarea sa, Jovanovic    
a precizat că regimul de la Belgrad este de acord chiar şi cu prezenţa unei forţe 
internaţionale de menţinere a păcii în provincie, sub egida ONU şi fără militari din ţările 
NATO, însă condiţia indispensabilă pentru orice negociere de pace este încetarea 
bombardamentelor. Ştiam că urmau noi discuţii la Bonn, între Cernomîrdin, Ahtisaari         
şi reprezentanţii NATO, aşa că aşteptam soluţia finală. 

Înainte de a adormi, m-am distrat cu Mile amintindu-ne de circul pe care îl făcuse astăzi 
Arkan. Liderul paramilitar sârb a apărut în public tuns scurt, declarând sus şi tare            
că se pregăteşte să plece la luptă în Kosovo, dacă NATO va declanşa invazia terestră.   
“Am să vând chiar eu sacii de plastic de care veţi avea nevoie pentru a vă transporta 
soldaţii acasă,” se îmbăţoşa el, urmărit  cu sufletul la gură de jurnaliştii occidentali.         
“O să-mi meargă tare bine afacerile.” Noi continuam să ne crucim cum de îi dau atâta 
atenţie ziariştii străini şi nu-şi dau seama că vremea lui a apus şi din gloria de odinioară 
n-a mai rămas decât o legendă. Probabil pentru că sfida în gura mare Tribunalul Penal 
Internaţional, anunţând că nu dă doi bani pe acuzaţiile pe care i le aduce. “Nu suntem 
sălbatici, nu suntem nazişti şi nu ucidem oameni,” spunea el, după care adăuga,          
spre oroarea audienţei: “Cine spune că sârbii au violat femeile albaneze din Kosovo minte 
cu neruşinare. Sârbii nu violeaza ţigănci. Nu vedeţi ce femei frumoase avem noi ?”

                         
                         Refugiaţi albanezi, încercând să plece din Kosovo

Am adormit  zâmbind şi am ignorat sirenele care anunţau, la 6.27, încetarea alarmei. 
Colegii mei nu doreau nici de această dată  corespondenţă de la Belgrad în emisiunea     
de dimineaţă.

Economia bulgară a suferit  pierderi în valoare de 70,9 milioane de dolari, în urma 
războiului din Iugoslavia, a anunţat agenţia BTA. Numai de săptămâna trecută,     
pierderile au crescut cu 9,09 milioane de dolari, potrivit comunicatului unui grup de lucru 
interministerial. Pierderile directe declarate de societăţile bulgare se ridică                      
la 23,16 milioane de dolari, iar cele ale intreprinderilor agricole la 1,6 milioane.         
Numai pierderile din sectorul transporturilor ating cifra de 31,03 milioane de dolari.



                                     Vuk Draskovic, colaj de Eugen Mihăescu



2 iunie 1999

Ne-am trezit  destul de devreme şi ne-am spălat tot cu apă din sticle. Sistemul energetic 
era în continuare destabilizat. Se anunţaseră întreruperi de curent, atât în Belgrad,        
cât şi în întreaga regiune a Vojvodinei, iar conducerea EPS făcea apeluri către cetăţeni       
să economisească la maximum energia electrică. De aproape 48 de ore, apa de la robinete 
lipsea cu desăvârşire, însă se spunea că, până la sfârşitul zilei, va reveni.                 
Astăzi se împlineau 70 de zile de la începutul războiului. 

În timp ce stăteam cu Nelu şi cu ceilalţi, să ne bem cafeaua de dimineaţă, m-a sunat      
de la Bucureşti Sorin Diaconescu, şeful Secţiei Corespondenţi din ProTV. Era un tip      
foarte simpatic şi serios, cu care m-am înţeles întotdeauna foarte bine şi aveam         
mare încredere unul în celălalt. Mă sunase să-mi citească un articol din “Curentul”           
în care mă lăudau şi ne-am amuzat foarte tare că, în acelaşi timp, îi critica pe cei            
de la ProTV, reproşându-le că, deşi erau în stare să creeze vedete de televiziune          
peste noapte, cu sau fără merite, nu au fost în stare să exploateze poziţia mea              
de corespondent de război. Articolul era scris sub pseudonim, însă cred că autorul          
era Domnica Macri, fosta noastră colegă, care lucra acum pentru “Curentul”. 

M-am bucurat  de elogiile pe care mi le-a adus, însă mă îngrijora că le reproşa        
colegilor mei că, în afară de o poză (şi aia deformată în momentul în care a fost scanată   
şi pusă pe ecran) şi o voce, telespectatorii care mă urmăreau nu ştiu nimic despre mine. 
Îngrijorarea venea din faptul că niciodată nu mi-a plăcut  publicitatea, considerând          
că e mult  mai important să-mi fac treaba bine şi telespectatorii sau cititorii mei să fie      
cât mai bine informaţi, decât să-i intoxic cu apariţiile mele pe ecran. Am preferat 
întotdeauna să pot merge pe stradă sau să pot intra într-un loc public, fără a fi bătut        
la cap de tot felul de oameni, care să dorească să-mi “dezvăluie” câte o ştire 
“senzaţională”. Temerile mi s-au confirmat curând, pentru că reacţia colegilor mei            
a fost imediată şi Sergiu Toader m-a sunat de foarte multe ori, rugându-mă                    
să mă gândesc la vreo variantă în care să pot intra în direct  prin satelit,                          
cu ajutorul echipelor televiziunilor străine care aveau dotarea necesară. Am fost  nevoit  
să-i atrag încă o dată atenţia că stăteam la Belgrad incognito, fără acreditare de război,  
şi că, în mod normal, trebuia de multă vreme să mă întorc acasă. Nici o echipă              
de televiziune nu ar fi fost  dispusă să rişte expulzarea din Iugoslavia pentru a lucra    
pentru cineva neacreditat şi, oricum, erau interzise orice transmisii în direct. Chiar şi cele 
telefonice, care erau tolerate, până când începeau să deranjeze.  

                           
                       Antena unui releu de televiziune distrus de bombe



Bulgaria va semna în curând un acord cu Alianţa Nord-Atlantică, prin care va pune 
infrastructura sa la dispoziţia trupelor NATO care vor participa la o eventuală misiune       
de menţinere a păcii în Kosovo, titrează cotidianul "Sega". Mai multe publicaţii bulgare     
au anunţat, în ultimele zile, că 20.000 de soldaţi şi o cantitate impresionantă de tehnică 
militară aparţinând NATO va tranzita, în scurt timp, Bulgaria. O echipă de 9 ofiţeri            
ai Alianţei a sosit duminică la Sofia, pentru a discuta amănuntele acestei operaţiuni. 
Potrivit  unui document neoficial dat recent publicităţii, autorităţile bulgare intenţionează  
să pună gratuit la dispoziţia trupelor NATO aeroporturile, porturile, şoselele şi căile ferate 
din ţară. O oficialitate din Ministerul bulgar al Apărării susţine că acordul                  
privind tranzitarea teritoriului bulgar de trupele NATO va putea intra în vigoare              
doar după ce se va ajunge la un acord de pace în Kosovo. 

Am ajuns la Media Center destul de devreme, însă degeaba. Complexul în care se afla    
nu avea curent. Folosind o glumă aproape banalizată printre clienţii permanenţi              
ai centrului, le-am spus că plec să aduc curentul şi m-am dus în piaţa din apropiere, 
pentru că îmi era poftă de nişte fructe. Căpşunile costau doar 8 dinari kilogramul,      
adică sub o marcă germană. Am cumpărat 1 kg şi le-am mâncat în timp ce mă plimbam, 
căscând gura la tarabele pe care găseai tot  ce-ţi dorea inima, de la blugi la casetofoane 
sau pastă de dinţi. La 11.13, acompaniate de un cor de blesteme, au început să sune 
sirenele alarmei aeriene. O jumătate de oră mai târziu, s-a auzit vuietul avioanelor          
şi ţăranii din piaţă se uitau chiorâş către cer, încercând să le zărească. Am auzit               
şi nişte bubuituri, dar nu reuşeam să-mi dau seama din ce direcţie. 

M-am întors pe un drum ocolitor, pe malul râului Sava, pentru că voiam să văd insula    
Ada Ciganlija, unde era amenajat  un ştrand iubit  de belgrădeni. Deşi era foarte aproape 
de depozitele Jugopetrol din cartierul Cukarica şi de Makis – ambele, ţinte predilecte      
ale bombardamentelor - deşi eram în plină alarmă, deşi se auzeau explozii,            
ştrandul era plin de lume. N-am zăbovit prea mult, pentru că am zărit pe plajă              
nişte fete ale căror forme mi-au tăiat  respiraţia şi mi-am amintit brusc că aveam        
foarte mult de lucru. 

La 12.15, alarma a încetat şi a venit  şi curentul la Media Center. Cred că exploziile pe care 
le-am auzit au marcat atingerea unor obiective militare, pentru că sârbii nu au dat        
nici un fel de amănunte despre ele. În schimb, s-a anunţat că, între 9.55 şi 10.25,   
Priştina a fost ţinta a cel puţin 13 proiectile, care au vizat  cartierul Grmija,          
aeroportul Slatina şi releul de televiziune de la Butovacki Breg. La 11.20,                       
au fost  bombardate oraşele Valjevo, Vranje şi Pirot, releul de televiziune de pe Crni Vrh   
şi o fabrică de praf de puşcă de lângă Jagodina. La 11.30 a început un atac puternic 
asupra fermei de la Dobricevo, de lângă Cuprija, în jurul căreia au explodat 10 proiectile. 
La 12.00, au fost bombardate releul de televiziune din Ljubovija şi aeroportul Ponikve,    
de lângă Uzice. La 12.10, a venit rândul releului de televiziune de la Kraljevo,               
lovit de trei rachete, urmat de cel de la Borca, unde au fost avariate mai multe case.         
La 13.25, cinci proiectile au lovit releul de la Besna Kobila, de lângă Vranje, după care, 
până la 14.25, atacurile s-au concentrat asupra oraşelor Priştina, Prizren şi Djakovica. 
     
                  



La Belgrad, la 12.45, s-a auzit  o bubuitură, însă era doar un avion care spărgea        
bariera sonică în apropiere. La 16.00, în timp ce îmi notam să fiu atent mâine,            
când în satul său natal, Crljenac, de lângă Pozarevac, va avea loc înmormântarea 
generalului Velickovic, afară sunau din nou sirenele alarmei aeriene. Avioanele nu au ajuns 
până la noi, concentrându-se să bombardeze ţinte de pe muntele Fruska Gora:          
releul de la Iriski Venac, hotelul “EPS Vojvodina”, releul TV de la Srbobran şi satele  
Curuga, Nadalja şi Buhovac. Alarma a încetat la 16.39, cu puţin înainte de aterizarea        
la Belgrad a lui Viktor Cernomîrdin şi Martti Ahtisaari, care veneau să negocieze              
cu Slobodan Milosevic condiţiile încheierii războiului. 

Oficialităţi de la Cartierul General al NATO de la Bruxelles au anunţat, în urmă                 
cu două săptămâni, că în eventualitatea măririi efectivelor contingentului care va participa 
la o misiune de menţinere a păcii în Kosovo, Alianţa va trebui să găsească alte porturi     
şi şosele - în afara rutei Salonic-Macedonia - pentru a pătrunde în Iugoslavia.    
Conducerea Alianţei Nord-atlantice negociază, de câteva zile, cu autorităţile macedonene, 
dublarea efectivelor aflate pe teritoriul acestei ţări, în scopul implementării unui acord    
de pace în Iugoslavia.

Eugen Mihăescu a venit să-l ajut să transmită încă un articol pentru “Cotidianul”.            
Se numea “Senzaţia asta de a fi o ţinta vie e bizară… mai ales de cum se lasă noaptea”    
şi îl reproduc aici, pentru că exprima foarte bine sentimentele noastre din aceste zile: 

“Sirenele oraşului sunaseră prelung şi sinistru acum 5 ore. Liniştea sfâşiată cădea        
peste noi ameninţătoare. Ce noapte de coşmar, infernală ! De când sunt aici, niciodată    
n-am suferit aşa, n-o s-o uit  multă vreme, probabil. Sunt traumatizat. Veneau în valuri 
succesive. Se fofilau, atacau fără milă. Raidurile lor nu se mai terminau… Nu-i vedeam, 
dar îi simţeam, de ce sunt în stare criminalii ăştia ! Săream în sus din pat de fiecare dată; 
dacă aş şti unde sunt, dar sunt invizibili. Se pare că, dacă plouă, îi vezi mai uşor,          
dar acum aerul e uscat şi parfumat de teii înfloriţi, cu crengile rupte de la ultimele 
bombardamente. Ţi se frânge inima când te uiţi la bieţii arbori. Sunetul ciudat, prelung, 
aproape de nedescris al escadrilelor femele (ni s-a spus că sunt cele mai periculoase)        
îl am în urechi din nopţile precedente, când urmăream proiectilele antiaerienei sârbeşti 
fugărind ceva nevăzut. Dar acum, gem sub cearşafuri, cu capul sub pernă ca să-mi 
protejez urechile, limita mea de suportabilitate. În a patra noapte de război, aici,         
este depăşită. Cât va mai dura oare ? De s-ar face ziuă mai repede, să înceteze odată. 
Număr clipele, minutele, orele şi aud prin pernă ticăitul ceasului şi inima cu extrasistole 
din cauza cănilor de cafea îngurgitate. Timpul trece şi mai greu în nopţi de singurătate,    
în nopţi de insomnie, când nu vreau să iau un somnifer. Îmi trec prin faţa ochilor      
frânturi de viaţă, imagini uitate, clipe fericite, sunt din ce în ce mai angoasat.                  
Să fie o depresie provocată de război ? Nu. Antidepresive n-o să iau. Sunt periculoase. 
Închid geamul, aprind lumina, deşi nu am voie. Nu văd nimic. Cum îi urăsc şi cum           
i-aş privi… Vai de mine, pe cearşaf sunt urme de sânge, sunt ciuruit. Şi nu am 
dezinfectant. Dacă şi mâine noapte continuă aşa, mă înarmez cu fumigene.                   
Fir-ar mama lor de ţânţari nesuferiţi, ce au putut să-mi facă în noaptea asta de nesomn ! 
Voi fi mâine toată ziua buimac… Sunet lung de sirenă, sfârşitul alarmei, se crapă de ziuă. 
Eugen Mihăescu, Belgrad, 2 iunie 1999.”



Am râs în hohote de inspirata parabolă scrisă de dl Mihăescu, deşi, dacă o citeai atent,     
în afară de un umor necruţător, împrumutat, parcă, de la sârbi, conţinea destulă tristeţe. 
L-am invitat să bem o cafea pe terasa din Trg Republike, să admirăm frumuseţea 
sârboaicelor şi, pe drum, l-am întrebat dacă nu doreşte să-şi cumpere o locuinţă             
la Belgrad. În general, preţul apartamentelor a scăzut, de la începutul războiului,             
cu 20-30 %, iar în cartierul Dedinje, o vilă lângă cele ale lui Milosevic şi Arkan se vindea   
la jumătate de preţ. Pentru că nu ştiai dacă, la sfârşitul războiului, nu vei constata          
că ai dat banii pe o grămadă de moloz. 

Am discutat mult  cu Eugen Mihăescu despre ultimul zvon pe care îl auzisem.                 
Era de-a dreptul spectaculos şi îl aflasem de la mai mulţi ofiţeri cu care apucasem           
să vorbesc la o bere. Cică Slobodan Milosevic ar fi decis să demisioneze din funcţie,  
pentru a pune capăt  războiului, însă îşi va alege cu multă grijă momentul. Ar fi o lovitură 
politică extraordinară, care l-ar transforma într-un martir şi eram convins că sârbii            
ar ieşi în stradă şi l-ar alege preşedinte pe viaţă. Din păcate, însă, a fost doar o manevră 
a preşedintelui iugoslav, orchestrată cu sprijinul serviciilor secrete, pentru a-şi da seama 
cine a mai rămas cu adevărat de partea lui. După câteva zile, a urmat o nouă serie         
de epurări în rândul apropiaţilor lui Milosevic, care apucaseră aproape să se încaiere 
pentru scaunul său. 

              
            Incendiu la un transformator electric, după un bombardament

“Preşedintele finlandez Martti Ahtisaari merge la Belgrad în numele Uniunii Europene, 
pentru a se asigura că autorităţile iugoslave înţeleg ceea ce se aşteaptă de la ele,           
că răspund la întrebări şi îşi clarifică poziţia,” a declarat  purtătorul de cuvânt al NATO 
Jamie Shea. "El nu merge acolo pentru a negocia, ci pentru a fi sigur că Milosevic          
ştie foarte bine că trebuie să accepte cele 5 condiţii puse de comunitatea internaţională, 
pentru ca NATO să întrerupă bombardamentele. Acestea sunt: încetarea violenţelor         
în Kosovo, retragerea trupelor sârbe şi iugoslave din provincie, prezenţa unei forţe 
internaţionale şi de securitate, întoarcerea refugiaţilor şi punerea la punct  a unui cadru 
politic pentru Kosovo.”



Deşi la sosirea la Belgrad, Martti Ahtisaari a declarat  că este o zi istorică pentru Iugoslavia, 
iar Viktor Cernomîrdin a spus că au venit  cu propuneri concrete, puţină lume îşi punea 
speranţe în noua rundă de negocieri. Corespondenţii de la Bonn ai mass-mediei iugoslave 
au caracterizat  discuţiile celor doi cu Strobe Talbott  drept aproape un fiasco, aşa că         
nu era de mirare o astfel de atitudine. Înainte de a pleca spre Belgrad, Cernomîrdin           
a spus că, astăzi, partea americană a venit  cu o serie de propuneri noi, care sunt,           
în parte, inacceptabile pentru Rusia. El a afirmat că trupele de pace ruse şi cele ale NATO, 
care ar urma să fie desfăşurate în Kosovo conform unui plan comun, vor acţiona separat, 
având şi comandamente separate. 

Replica Alianţei Nord-atlantice a venit  imediat. “NATO intenţionează să desfăşoare           
în Kosovo o forţă de pace unică, cu un comandament unic, reguli de angajare stricte        
şi o abordare comună pentru provincie,” a precizat Jamie Shea. "Nu vom face nimic     
care ar putea spori riscurile unei împărţiri a provinciei Kosovo, fie ea virtuală sau reală." 
Nici adjunctul secretarului de stat american Strobe Talbott  nu a confirmat declaraţiile 
emisarului rus. “O forţă internaţională în Kosovo va fi mai eficientă dacă va participa        
şi Rusia, însă Statele Unite se pronunţă împotriva unei structuri a forţei de menţinere       
a păcii care să conducă spre calea riscantă a împărţirii provinciei." Talbott considera că 
forţele de menţinere a păcii în Kosovo trebuie să aibă un comandament unic,             
având în centru structura NATO. 

“Emisarul rus Viktor Cernomîrdin şi preşedintele finlandez Martti Ahtisaari sunt de acord,  
în suficientă măsură, asupra condiţiilor pe care trebuie să le prezinte, în numele 
comunităţii occidentale, în cadrul misiunii lor la Belgrad,” a declarat James Rubin,    
purtător de cuvânt al Departamentului de Stat al SUA. El a afirmat că Statele Unite 
consideră satisfăcătoare rezultatele discuţiilor pe care le-a avut cu cei doi emisari,     
pentru pregătirea misiunii lor. "Marea necunoscută este dacă acest front comun           
între Statele Unite, Uniunea Europeană şi Rusia va primi răspunsurile necesare din partea 
lui Slobodan Milosevic."

Imediat după sosirea la Belgrad, Ahtisaari şi Cernomîrdin s-au întâlnit cu Milosevic,     
căruia i-au expus punctele-cheie ale propunerilor de pace. Deşi toţi jurnaliştii fierbeau, 
nimeni nu a fost admis să asiste la discuţiile care s-au încheiat  la 20.30, urmând să se reia 
mâine dimineaţă. Jurnaliştii ruşi au reuşit să smulgă de la Viktor Cernomîrdin declaraţia   
că speră în rezolvarea rapidă a situaţiei. Surse din anturajul său au dezvăluit                  
că nu s-a intrat în detaliile planului de pace, iar Slobodan Milosevic le-a pus celor doi 
puţine întrebări. Emisarii comunităţii internaţionale au hotărât să înnopteze la Belgrad, 
Cernomîrdin fiind cazat  la hotelul “Intercontinental”, iar Ahtisaari la “Hyatt”.                      
În timp ce avionul rusesc a rămas pe pista aeroportului Surcin, Ahtisaari nu a avut       
prea multa încredere în NATO şi şi-a trimis aeronava la Budapesta. 

                             



N-am reuşit  să mai aflam decât  că, după discuţiile cu cei doi, Slobodan Milosevic              
i-a convocat  pe toţi liderii partidelor parlamentare, cărora le-a expus propunerile de pace. 
Ce s-a vorbit acolo a rămas învăluit  în mister. Dându-ne seama că nu vom afla mai multe 
în această seară, ne-am hotărât să mergem să mâncăm, deşi stăteam ca pe jar.            
Ne-am oprit tot la “Tri sesira”, pe Skadarlija, şi, ca să ne stea mâncarea în gât,                
la una din mesele de lângă noi, l-am recunoscut pe Nebojsa Vujovic, purtător de cuvânt    
şi adjunct  al ministrului federal de Externe. Însoţit de o tânără superbă, cu care a stat     
de vorbă toată seara. Deşi am ciulit urechile, n-am reuşit să auzim ce vorbeau,            
însă după expresia feţei femeii, cred că Vujovic îi făcea curte. Oricum, majoritatea          
celor de pe terasa restaurantului a izbucnit în râs la 22.02, când au sunat  sirenele alarmei 
aeriene, imaginându-şi mutrele lui Cernomîrdin şi Ahtisaari când le-au auzit.                  
Şi, imediat, toţi am început să glumim, la gândul coşmarurilor pe care le vor avea,         
dacă vom fi bombardaţi. Ei, bine, n-am fost atacaţi de această dată. 

Premierul albanez Pandeli Majko a cerut comunităţii internaţionale "fermitate"                 
în faţa regimului de la Belgrad, informează AFP. "Condiţiile NATO reprezintă singura cale 
pentru a ajunge la o reglementare a crizei din Kosovo, dar ele nu sunt negociabile.     
Toate concesiile şi compromisurile privitoare la aceste cerinţe vor avea consecinţe grave 
asupra regiunii. Comunitatea internaţională nu trebuie să piardă timpul şi să-şi facă iluzii 
privitoare la Milosevic şi la regimul său."

Parcă pentru a se elibera de frustrarea că nu pot bombarda Belgradul, piloţii NATO           
s-au dezlănţuit  în Kosovo, unde au lansat peste 200 de proiectile în această noapte. 
Bombardamentele s-au concentrat asupra sudului provinciei şi a zonei de frontieră        
din apropiere de Prizren. Atacurile cele mai puternice au avut  loc în sectorul Planeje           
şi în zona muntelui Pastrik, unde se dădeau din nou lupte grele între militarii sârbi           
şi luptătorii UCK. NATO avea să anunţe că ar fi distrus, numai în această noapte,           
cel puţin 32 de piese de artilerie, 9 transportoare de trupe, 6 transportoare blindate,        
8 poziţii de mortiere, 4 vehicule militare şi o poziţie de rachete antiaeriene SA-6.  
Informaţii dezminţite, desigur, de sârbi. 

                
                     Fabrica de ţigări din Nis, după un bombardament



Chiar dacă au ocolit Belgradul, avioanele NATO au dat  târcoale prin apropiere.               
Am  apucat să-mi notez că, la 22.30, doi copii au fost răniţi uşor, când un proiectil a lovit  
o casă din satul Lipa, de lângă Smederevo. Mai multe raiduri aeriene au fost  lansate 
asupra oraşului Nis. La Aleksandrovo, trei proiectile au lovit releul postului local de radio.    
La 23.15, lângă Veliko Plano, au fost  bombardate podul peste râul Jesenica,                   
de pe autostrada Nis-Belgrad, precum şi un pod de cale ferată. La ora 2.00,           
bombele au explodat în jurul satelor de pe muntele Fruska Gora, iar sârbii au anunţat        
că antiaeriana a doborât  trei avioane spion fără pilot. Unul a căzut la Backa Palanka,       
unul la Cenaj, iar al treilea la Kovin. Au mai fost bombardate cazarma din Obrenovac,      
un centru de comandă aeriană din Novi Sad, un releu radio la Novi Pazar,                    
unul de televiziune la Banicka şi emiţătoarele radio de la Ruma şi Srbobran.

Un tren al Alianţei Nord-atlantice era aşteptat să intre în România în această  seară,      
prin punctul de trecere a frontierei de la Curtici, a precizat pentru Mediafax,              
Biroul de presă al Ministerului Apărării Naţionale. Trenul transportă echipamentele 
necesare radarului mobil care urmează să fie instalat la Craiova, pentru supravegherea 
spaţiului aerian al României. Aparatura este însoţită de 15 militari ai NATO.

Când ne-am întors, la hotel ne aşteptau o grămadă de surprize. În primul rând,        
aveam apă. Şi rece şi caldă. În al doilea rând, veniseră ruşii. Nici n-am intrat bine pe uşă, 
că ne-au sărit în braţe doi vechi prieteni: Ghiorghi şi Ana, cameramanul şi fotoreporterul       
cu care ne petrecusem destule nopţi pe acoperiş, în prima parte a războiului.      
Împreună cu ei era Volodea, un ziarist care, după ce l-am cunoscut, ne-a povestit că,       
în timpul stagiului militar, luptase în Afghanistan. Era cam morocănos, deşi toţi trei       
erau ameţiţi. Se întorceau de la hotelul “Intercontinental”, unde băuseră cu cei din 
anturajul lui Viktor Cernomîrdin, fără să însă afle nimic de la ei. 

Ne-am amintit cum îl rugam pe acoperiş pe Ghiorgi să ne cânte baladele ruseşti pe care  
le interpretase Ghenadii Selezniov pe scena din Trg Republike. Am râs cu toţii şi,        
după ce am ciocnit o vodcă cu ei, Ghiorghi s-a ridicat în picioare şi a început să cânte 
“Podmoskovnie vecera”. Vocea i-a fost repede acoperită de cea a lui Volodea,              
care s-a dovedit  un cântăreţ excelent. La început, Mile îl tot  stârnea şi, cum termina       
un cântec, îl ruga să-i mai cânte unul. Apoi nu-l mai puteam opri. Noroc că s-a îmbătat    
şi a plecat să se culce, uitându-şi borseta cu actele şi o grămadă de bani pe masă.         
S-a întors după vreo oră, buimac, să şi-o recupereze, dar cred că a dormit până atunci     
în faţa uşii, pentru că avea şi cheia camerei în borsetă. 

În timp ce ne distram cu prietenii noştri, alţi doi ruşi s-au aşezat la o masă. Ziarişti şi ei. 
Văzându-ne cântând, după ce Gheorghi şi Volodea au plecat, s-au apucat şi ei să cânte. 
Goliseră împreună prima sticlă de vodcă, iar la a doua, îşi umpleau paharele, se ridicau     
în picioare şi cântau, băţoşi, o strofă, după care dădeau paharele peste cap.                
Din păcate pentru ei, au avut proasta inspiraţie ca, după primul cântec, să interpreteze 
imnul Uniunii Sovietice. Ca şi când şi-ar fi amintit de toata ura pe care o purtau ruşilor,  
doi sârbi s-au ridicat de la o masă şi i-au oprit, atrăgându-le atenţia să nu mai scoată      
un sunet. În prima clipă, ruşii au vrut să protesteze, însă s-au ridicat  de la o altă masă   
doi muntenegreni cât un dulap, iar toţi ceilalţi ne uitam cu duşmănie către ei. Au amuţit, 
şi-au golit sticla şi au dispărut în camere. 



                          
                                După un bombardament la Ponikve

Ceva mai târziu, a apărut şi Dragan, “scriitorul” nostru. Nu putea să lipsească,                
din moment ce venise atâta lume. I-am povestit noutăţile şi, după ce ne-a chemat 
deoparte, ne-a arătat  o vestă a trupelor speciale iugoslave. Şi eu şi Mile ne-am rugat de el 
cel puţin o oră să ne-o vândă, spunându-i că-i dăm oricât  pe ea. Era superbă,            
plină de buzunare şi tigheluri, dintr-un material rezistent, vopsit în culori de camuflaj.     
Ne fascinau mai ales cele patru buzunare făcute special pentru încărcătoarele pistolului 
mitralieră. N-a vrut să ne-o vândă, dar ne-a promis că ne va da cadou câte una,             
la sfârşitul războiului. Din păcate, avea să-şi uite promisiunea. Pentru că tot  nu voia        
să ne spună nimic, i-am urat lui Dragan noapte bună şi ne-am dus la culcare. La 6.30,   
ne-au trezit sirenele ce anunţau ridicarea alarmei aeriene, însă am decis să mai dormim 
două ore, până când urmau să se reia discuţiile dintre Milosevic, Cernomîrdin şi Ahtisaari. 

O rachetă neidentificată a căzut în nord-vestul Bulgariei, lângă satul Govejdo,               
din regiunea montană apropiată de graniţa cu Serbia, transmite postul naţional de radio. 
Localnicii au auzit o explozie puternică, după care au descoperit, la aproximativ               
1 kilometru la vest de sat, un crater cu adâncimea de 2 metri şi diametrul de 6 metri.      
La locul exploziei au fost  găsite fragmente din rachetă, care au fost  date spre expertiză    
Ministerului bulgar al Apărării. Nu s-au înregistrat victime sau pagube materiale. 

3 iunie 1999

Ne-am trezit la ora când s-au reluat discuţiile dintre Slobodan Milosevic şi cei doi emisari 
internaţionali. Şi asta nu pentru că ne-am fi fixat ceasurile, ci pentru că, la 8.33,            
au sunat  sirenele alarmei aeriene. Debut promiţător de dialog, chiar dacă alarma             
s-a ridicat după 45 de minute. Avioanele nu au venit şi acest joc de-a alarma aeriană,  
care avea să se repete în mod ciudat astăzi, exact în momentele cheie ale zilei,              
m-a făcut să cred că făcea parte dintr-un război psihologic. Însă n-am reuşit să aflu    
dacă era mânuit de NATO sau de oamenii lui Milosevic. La ora 10.00, discuţiile                
au fost întrerupte, pentru a se aştepta rezultatul din Parlamentul Serbiei, care fusese 
convocat în şedinţă extraordinară, prima de la începutul acestui război. 



Aceasta manevră foarte interesantă a lui Milosevic era încă o dovadă a flerului său politic. 
Teoretic, datorită puterilor speciale pe care i le conferise starea de război,         
preşedintele iugoslav putea decide singur oprirea ostilităţilor, însă nu a dorit să-şi asume 
responsabilitatea unei decizii care ulterior ar fi putut să-i fie imputată de sârbi.            
Aşa, se va putea ascunde în spatele aşa-zisei voinţe a poporului, exprimată                  
prin glasul aleşilor săi. De parcă cineva i-a întrebat pe sârbi la început dacă sunt de acord 
cu războiul. Ca să nu mai vorbim că, deşi era vorba de o hotărâre care implica Iugoslavia, 
pentru a decide aprobarea propunerilor de pace nu a fost convocat Parlamentul federal, 
din care făceau parte şi reprezentanţii Muntenegrului, ci doar cel al Serbiei. 

                         
                        Discuţiile dintre Milosevic, Cernomîrdin şi Ahtisaari

La 10.22, ca un subtil avertisment pentru parlamentarii sârbi care îşi începuseră şedinţa, 
au sunat din nou sirenele alarmei aeriene. Sesiunea s-a ţinut cu uşile închise,             
doar cameramanii RTS având voie să filmeze. Imaginile transmise ulterior au fost        
foarte atent cenzurate, insistându-se în mod special asupra liderilor Opoziţiei,            
pentru a sugera contribuţia lor la decizia care avea să fie luată. Era o zi foarte importantă 
şi am avut  mult de lucru. Prima transmisie am făcut-o pentru Ştirile de la ora 13.00,     
când încă nu ştiam care este decizia Parlamentului. Am remarcat, însă, interesul redus      
al sârbilor faţă de hotărârea care ar fi putut  să le aducă pacea, din cauza neîncrederii 
oamenilor în politicieni. Era foarte cald, în Trg Republike începuse tradiţionalul concert     
de prânz, la care, însă, venea tot mai puţină lume. E drept că nici formaţiile care cântau 
nu mai erau cele mai bune. Terasele şi cafenelele erau pline de oameni, însă,      
paradoxal, oricât am tras cu urechea în dreapta şi-n stânga, n-am auzit pe nimeni 
discutând despre ce se întâmpla în acel moment  în Parlament. Toţi vorbeau despre refuzul 
Irlandei de a acorda vize de intrare în ţară fotbaliştilor naţionalei iugoslave,                   
cu care irlandezii trebuiau să joace în preliminariile Campionatului European. 

"De această dată, dorim să vedem că Slobodan Milosevic acţionează, vrem să fim siguri   
că gândeşte ceea ce spune, iar operaţiunile militare vor continua până când vom avea 
dovada că îşi respectă angajamentele, în special cele legate de retragerea trupelor         
din Kosovo," a declarat ministrul britanic de Externe Robin Cook, într-un interviu      
acordat  postului de televiziune Sky News după anunţul aprobării, de către Parlamentul    
de la Belgrad, a planului internaţional de pace pentru Kosovo. El a respins posibilitatea 
unei împărţiri a provinciei iugoslave. "Planul nu prevede nici o împărţire. Aceste acorduri 
se aplică tuturor refugiaţilor şi întregului teritoriu al provinciei Kosovo, în cadrul unui lanţ 
de comandament unificat.”



După două ore şi jumătate de dezbateri, Parlamentul Serbiei a aprobat planul de pace 
propus de Martti Ahtisaari şi Viktor Cernomîrdin, cu 136 de voturi pentru, 74 împotrivă      
şi 3 abţineri. În comunicatul care anunţa rezultatul votului, se spunea că planul de pace 
garantează suveranitatea şi integritatea teritorială a Iugoslaviei, confirmă rolul ONU         
şi este baza pentru realizarea păcii. Voturile împotrivă au aparţinut reprezentanţilor 
Partidului Radical din Serbia (SRS), al cărui lider, Vojislav Seselj, a convocat  imediat          
o conferinţă de presă, în care a anunţat că partidul său se va retrage din Guvernul federal, 
deoarece nu doreşte să fie părtaş la aprobarea invadării provinciei Kosovo de către   
trupele NATO. “Am votat împotrivă, deoarece acesta este planul de pace al NATO,”           
a explicat  Seselj. “Nu putem accepta această variantă de pace, care prevede      
retragerea Armatei Iugoslave din Kosovo înainte de oprirea bombardamentelor.               
Nu putem accepta prevederi identice cu acordul de la Rambouillet, care nu a fost semnat 
niciodată.”

Convorbirile dintre Slobodan Milosevic şi cei doi emisari internaţionali au fost reluate 
imediat după anunţarea rezultatului şedinţei parlamentarilor şi au durat mai puţin            
de o oră. Nici nu prea aveau ce să mai discute, din moment ce preşedintele iugoslav 
transferase responsabilitatea asupra Parlamentului. Acesta le-a spus celor doi                 
că se supune deciziei poporului şi aprobă, la rândul său, planul de pace.              
Milosevic nu a apărut la televiziune pentru a anunţa aceasta hotărâre istorică.                  
S-a mulţumit  să transmită un comunicat de presă aproape identic cu cel al parlamentarilor, 
în care se repetau preţioasele lozinci despre garantarea suveranităţii şi integrităţii 
teritoriale şi despre marea implicare a ONU în rezolvarea problemelor din Kosovo              
şi Metohia, care aveau să se dovedească nişte vorbe goale, după nici o lună de zile. 

Vestea era foarte importantă şi ProTV şi-a întrerupt programul, pentru o ediţie specială     
a Ştirilor, la 14.30 (ora României). Transmisia mea a fost scurtă şi am relatat             
despre deciziile Parlamentului şi a lui Milosevic, fără a putea să spun ceva despre reacţiile 
provocate la Belgrad. Ahtisaari şi Cernomîrdin au plecat imediat  către Koln,           
respectiv către Moscova, decolând de pe aeroportul Surcin. Cernomîrdin a fost nevoit       
să aştepte 20 de minute în avion, până s-a ridicat alarma aeriană, la 14.46.         
Interesant că, în timpul alarmei, am auzit de trei ori, la 13.26, 14.02 şi 14.16,           
bubuituri despre care Comandamentul Apărării civile a anunţat că ar fi fost avioane NATO 
care au spart bariera sonică în apropiere. Cred că minţeau, pentru că detunăturile    
păreau a fi ale unor explozii şi o coloană de fum albicios se ridica dinspre cartierul 
Zvezdara, unde se afla o cazarmă a Armatei Iugoslave. 

De altfel, deşi raidurile aeriene păreau să fi ocolit Belgradul în această dimineaţă,      
NATO a bombardat restul ţării şi, în special, provincia Kosovo, unde, în ultimele 24 de ore, 
explodaseră peste 200 de proiectile. Între 8.15 şi 8.30, fusese lovit satul Novo Brdo,       
de lângă Prizren. La 10.15, două proiectile explodaseră la Decani, iar alte zece au lovit 
localitatea Radnicki. Între 10.15 şi 10.30, patru bombe au fost lansate asupra fabricii       
de confecţii “Stok” de la Kula. În acelaşi timp, au fost atacate împrejurimile Novi Sad-ului, 
turnul de televiziune de la Srbobran, releul de radio şi emiţătorul de la Vrbas şi,          
ceva mai târziu, releul de televiziune de pe muntele Rudnik. La ora 13.00, a venit rândul 
localităţii Boljevac, cartierului Grmija din Priştina şi oraşului Nis. La 13.10, a fost 
bombardat satul Ravna Reka, de lângă Despotovac. La 13.40, a fost  lovit releul RTS         
şi emiţătorul TV de la Caribrod, de pe muntele Kozarica. 



Operaţiunile aeriene NATO împotriva Iugoslaviei vor continua, a declarat  purtătorul         
de cuvânt al Alianţei Jamie Shea, la puţin timp după acceptarea de către Parlamentul sârb 
şi Preşedinţia iugoslavă a planului internaţional de pace pentru Kosovo, relatează AFP. 
“NATO urmăreşte îndeaproape evoluţia situaţiei de la Belgrad,” a adăugat el,       
precizând că Alianţa nu va face nici un comentariu înainte de a primi un raport          
asupra discuţiilor avute de emisarii internaţionali cu preşedintele Slobodan Milosevic.

Înainte de plecare, Martti Ahtisaari nu a declarat  decât că e mulţumit de rezultatele 
obţinute la Belgrad şi că va organiza o conferinţă de presă la sosirea sa la Koln.         
“Plec la Koln şi sper că, în curând, vor avea loc contacte militare, pentru începerea 
implementării planului de pace şi a retragerii Armatei Iugoslave din Kosovo, ceea ce va da 
semnalul suspendării operaţiunilor militare împotriva Iugoslaviei.” Irjo Lausipuro, 
purtătorul său de cuvânt, a adăugat că misiunea lor a fost  un succes. La rândul său, 
Valentin Sergheev, consilierul lui Cernomîrdin, a spus că, în următoarele zile se aşteaptă 
încetarea bombardamentelor. 

                   
                          Desen al unui copil dintr-o tabără de refugiaţi

În prima fază, nici cei doi emisari internaţionali, nici autorităţile iugoslave nu au dat 
publicităţii varianta oficială a documentului semnat la Belgrad. Neoficial, s-a spus            
că acesta ar conţine 10 puncte, printre care încetarea ostilităţilor, retragerea integrală       
a forţelor iugoslave din Kosovo şi reîntoarcerea refugiaţilor. Referitor la viitoarele forţe     
de menţinere a păcii, s-a menţinut precizarea că acestea vor avea “comandă şi structuri 
de control comune”, fiind puse sub egida ONU şi alcătuite după modelul trupelor SFOR  
din Bosnia, din 48.000 de militari ai NATO şi 10.000 de militari ruşi. De asemenea,          
se menţiona ca, în baza principiilor convenite de G-8, Consiliul de Securitate al ONU        
să emită o rezoluţie de urgenţă care să pună capăt  conflictului, urmând ca, în viitor,       
să se discute posibilitatea ca un număr limitat  de militari şi poliţişti sârbi să poată reveni 
în Kosovo. 



Atât eu, cât şi Mile am auzit  unele zvonuri conform cărora, deşi la întâlnirea dintre 
Milosevic şi cei doi emisari internaţionali a participat şi generalul Dragoljub Ojdanic,     
şeful Marelui Stat Major, însoţit de alţi generali, conducerea Armatei Iugoslave nu este    
de acord cu planul de pace, pe care îl consideră o trădare. Ba chiar se vorbea,          
printre militarii mai radicali, de varianta unei lovituri de stat. Zvonurile erau credibile, 
având în vedere că, înainte de a sosi la Belgrad, până şi cei doi emisari internaţionali 
fuseseră de acord că unele puncte ale planului de pace erau dincolo de orice logică 
militară şi au fost  eliminate, după ce aceştia au refuzat să plece în Iugoslavia cu propuneri 
inacceptabile şi nerealiste. 

Oricum, războiul trebuia oprit cumva. Un bilanţ publicat astăzi anunţa că, până acum, 
numai în Belgrad au fost  avariate sau distruse peste 1.000 de clădiri, printre care           
69 de şcoli şi 47 de grădiniţe. Cel mai greu afectate erau cartierele Zvezdara şi Rakovica, 
unde bombele avariaseră 150, respectiv 606 clădiri. Sistemul energetic naţional     
funcţiona în regim de avarie, alimentând continuu doar obiectivele prioritare.             
Unele oraşe aveau curent după un program alternativ: 2-3 ore da, 2-3 ore nu, iar altele, 
cum ar fi Pozarevac-ul - oraşul natal al lui Milosevic - aveau curent doar 2-3 ore              
în timpul zilei, plus de-a lungul întregii nopţi. În Belgrad, distribuirea apei potabile            
s-a normalizat relativ, rezerva oraşului ajungând la 48 % din capacitate. 

"În adâncul inimilor noastre, noi, militarii, nu suntem mulţumiţi de numeroase dispoziţii 
care au fost decise în cadrul acestor discuţii, pentru că multe lucruri nu sunt clare,"          
a declarat generalul rus Leonid Ivasov, la întoarcerea sa de la Belgrad, unde îl însoţise    
pe emisarul Rusiei. "Totul depinde de bunul plac al NATO," s-a plâns generalul,      
însărcinat cu cooperarea internaţională în cadrul Ministerului Apărării. “Nu există 
disensiuni între diplomaţi şi conducătorii militari ruşi, în ceea ce priveşte reglementarea 
conflictului din Kosovo,” a declarat, însă, ministrul rus al Afacerilor Externe Igor Ivanov, 
citat de ITAR-TASS.

                             
                  Refugiaţi albanezi, în drum spre tabăra de la Kukes

Eugen Mihăescu mi-a adus încă un mic eseu, să-l trimitem la “Cotidianul”. Mă amuza că, 
deşi îi spusesem să apeleze la ajutorul meu oricând are nevoie, de fiecare dată           
când venea, părea foarte încurcat că mă deranjează şi nu mai ştia cum să-şi ceară scuze 
că mă întrerupe din lucru. Astăzi, articolul său se intitula “Banda celor patru”                  
şi era descrierea unui desen imaginar: 



“Astă noapte a fost linişte, boieri mari în oraş, nu s-a bombardat. Deseară, însă, îşi vor lua 
revanşa pentru timpul pierdut. Pentru că am desenat mai mult decât  am scris,             
aşa cum alţii au scris mai mult  decât  au citit, iată, azi vă trimit un desen.                    
Întâi chenarul, subţire şi precis ca o muchie de lamă, care să delimiteze spaţiul               
pe hârtia albă, apoi vă schiţez din vârful peniţei cariatidele sculptate de marele Mestrovici, 
frumoasele belgrădence, monumentale, dar zvelte, cu mersul lor mlădios, ştiind să poarte 
capul sus, ca nişte adevărate prinţese. Sunt singure, se plimbă câte două.                
Knejii sunt plecaţi la armată. Ce complexe de neşters, teribile, au lăsat ele        
domnişoarei Korbel, alias Albright ! Apoi aceasta curcă, Madeleine, o desenez aici,             
la colţul de jos al hârtiei. Uitaţi-vă cu cine seamănă şi nu mă miră. Are un aer de familie 
cu Ana Pauker. Pe cine să mai desenam lângă ea ? Pe băieţelul ăsta, filfizon de cancelarie 
imperială, Rubin, piatră preţioasă sau simplu ciob de sifon ciugulit de distinsa orătanie.  
Hai să mâzgălim lângă el şi pe nevastă-sa, această femeie “expirată” ca pacheţelele        
de supă Knorr ce se vând pe tarabele iraniene, că de acolo vine numita Christiana 
Amanpour a CNN-ului. Deci, să vă explic acum desenul şi să-l citim ca la ei, de la dreapta 
la stânga. Amanpour îl cucereşte pe Rubin şi se căsătoreşte cu el la Roma, anul trecut. 
Rubin o cucereşte mai demult  pe bătrâna curcă şi baba, la rândul ei, pe Clinton,              
la bucătărie, cu chiftele şi lecţii de politică externă, încă de pe vremea campaniei 
prezidenţiale din ’92. Deci, “cherchez la femme”, cum zice franţuzul. Aţi găsit femeia ?    
“La femme”, Amanpour, e însă musulmană şi e în strânse legături cu UCK. Băieţoaica        
e în pierdere de viteză pe micul ecran şi vrea un show al ei pe scena lumii.                    
De fapt, asta vrea şi baba Albright şi iată că au “SHOW-ul” lângă noi, în Balcani.      
Clinton vrea să devină, după ce îi expiră şi lui “termenul”, preşedintele Serbiei,         
pentru că a realizat  ceva: 1) i-a unit  mai mult ca niciodată pe sârbi; 2) i-a alungat           
pe albanezi din Kosovo… şi 3) a distrus tot  ce era vechi şi trebuia înlocuit. (E ultimul banc 
care circulă pe aici.) Vi se pare că desenul nu are sens ? Oricum, am fost dintotdeauna 
puţin suprarealist: 
Domnul doctor e nebun,
Strânge pietre de pe drum, 
Şi le dă pe la copii, 
Şi zice că-s jucării, 
Şi le dă pe la cucoane, 
Şi zice că sunt bomboane. 
Trăim, de fapt, într-o lume suprarealistă, unde impostorii se numesc, ei singuri, filosofi     
şi dau lecţii de morală unui popor de moralişti. Un adevărat  filosof, NIETZSCHE, zice:    
arta e dorinţa de a fi diferit, dorinţa de a fi în altă parte. Din altă parte, din Serbia,         
vă trimit desenul ăsta. Eugen Mihăescu, Belgrad, 3 iunie 1999.”

Fie că nu l-a citit cu atenţie, fie că nu l-a priceput, Ion Cristoiu l-a sunat mai târziu          
pe domnul Mihăescu, să-l întrebe când trimite desenul. Ne-am distrat copios               
când ne-a povestit  păţania şi cum s-a chinuit să-i lămurească figura de stil.       
“Cotidianul” avea din nou un corespondent la Belgrad: astăzi s-a întors prietenul meu, 
George Roncea. În perioada în care a lipsit, ne-a povestit că a fost  până în Grecia,      
unde a participat la o conferinţă despre războiul din Iugoslavia şi a stat  de vorbă           
cu foarte mulţi tineri, care erau foarte porniţi împotriva NATO şi - în special -          
împotriva americanilor şi îi ajutau cum puteau pe sârbi. George s-a întors în Serbia 
aproape pe cont  propriu, cu nişte bani puşi de el deoparte, la care a contribuit                 
şi Cristoiu, din buzunarul său. Nu ştia cât va reuşi să stea şi făcea economii cum putea. 



                              Albright at War, colaj de Eugen Mihăescu



Purtătorul de cuvânt din Germania al UCK, Sabri Kicmari, a declarat că nu crede              
în voinţa de pace a preşedintelui iugoslav Slobodan Milosevic şi a cerut  continuarea 
bombardamentelor NATO în Iugoslavia. “Anunţarea de către Milosevic a acceptării 
condiţiilor de pace ale G-8 este o ştire rusească, difuzată cu scopul de a diviza 
comunitatea internaţională,” a afirmat Kicmari, într-o declaraţie acordată postului de radio 
german MDR Info, cu sediul la Leipzig. “UCK se aşteaptă de la NATO să nu oprească 
bombardamentele, atât timp cât nu s-au retras din Kosovo toate forţele sârbe.”

În mod cu totul neobişnuit, pentru că au un alt  specific, am intrat în direct prin telefon      
şi la Ştirile de la ora 17.00, când am putut să creionez un pic şi primele reacţii             
după votul de astăzi din Parlament. Mai multe detalii am dat în principalul jurnal,            
de la ora 19.30, când am prezentat şi câteva din prevederile planului de pace.       
Deoarece am stat  toată ziua la Media Center, în faţa calculatorului şi a telefoanelor,         
nu am apucat să-mi dau seama ce spun oamenii obişnuiţi, ci consemnasem                
doar declaraţiile oficiale. Reacţiile erau, în general, de tipul corului antic: cu rare excepţii, 
liderii politici sârbi ridicau în slăvi înţelepciunea preşedintelui iugoslav şi nu scăpau ocazia 
să-şi tragă unii altora lovituri sub centură. 

Desigur, Partidul Socialist din Serbia (SPS) a salutat  gestul liderului său de a aproba    
planul de pace, considerând că acest acord va determina “încetarea bombardamentelor 
criminale, asigurând, în acelaşi timp, menţinerea integrităţii si suveranităţii naţionale”. 
Partidul Stângii Iugoslave (JUL), al soţiei lui Milosevic, declara că planul de pace       
conţine toate principiile convenite de reprezentanţii Uniunii Europene şi ai Rusiei.       
“Votul de astăzi din Parlament oferă motivele încheierii unui acord de pace care va stopa 
bombardamentele,” perora şi Zarko Jovanovic, liderul Partidului Noua Democraţie, 
adăugând că “principiile aprobate asigură integritatea şi suveranitatea ţării şi rolul ONU    
în rezolvarea politică a crizei din Kosovo.” 

Partidul Democrat (DS) a salutat aprobarea planului de pace, comentând însă,                
că această soluţie ar fi trebuit găsită înainte de începerea bombardamentelor.               
“În acest  moment, cel mai important lucru este emiterea de urgenţă a unei rezoluţii ONU, 
care să oprească războiul,” se arăta într-un comunicat  al DS. Vuk Draskovic,     
preşedintele Mişcării pentru Reînnoirea Serbiei (SPO), a organizat o conferinţă de presă 
imediat după aprobarea planului de pace, declarând, pompos: “Este o zi mare          
pentru pacea şi viitorul Serbiei şi Iugoslaviei. De astăzi, nu mai suntem duşmani            
cu ţările NATO. Aprobarea planului de pace nu înseamnă doar încetarea războiului,          
ci şi un nou început pentru Iugoslavia. SPO va contribui la democratizarea ţării                
şi la normalizarea relaţiilor cu Muntenegru, SUA şi Uniunea Europeana.” Nici el nu a vrut 
să analizeze detaliile planului de pace, însă a repetat  că asigură integritatea                     
şi suveranitatea ţării şi garantează oprirea bombardamentelor. Străduindu-se să risipească 
orice bănuială, Draskovic a povestit că, la întâlnirea de aseară, Slobodan Milosevic        
doar i-a informat pe liderii partidelor parlamentare despre conţinutul planului de pace,   
fără să le recomande cum să voteze. Şi, desigur, nu a scăpat  ocazia să-l atace               
pe vechiul său rival, Vojslav Seselj, cu care se chinuia să împartă electoratul                   
cu opţiuni naţionaliste, acuzându-i pe parlamentarii SRS că au votat împotriva păcii. 



Singurul care a spus lucrurilor pe nume a fost  Dragan Veselinov, preşedintele          
Coaliţiei “Vojvodina”, care a acuzat că planul de pace înseamnă, de fapt, un act               
de capitulare, cu care nu poate fi de acord. “În discursul său din Parlament,               
Milan Milutinovic (preşedintele Serbiei) a vorbit despre venirea ruşilor, despre venirea 
militarilor NATO, dar nu a spus nimic despre comanda acestor trupe,” a atras atenţia 
Veselinov. “Probabil că a avut  un lapsus, pentru că - după mine - acordul prevede             
o comandă comună. Cei care au votat planul de pace au semnat, de fapt, capitularea.  
Noi, cei din Vojvodina, nu vom semna niciodată aşa ceva. Nu avem nici un motiv            
să ajutăm acest guvern să scape din situaţia catastrofală în care singur s-a băgat.”  

Seara, şi Parlamentul Republicii Muntenegru a adoptat  o rezoluţie prin care aproba 
principiile G-8 ca bază pentru reglementarea crizei din Kosovo, sub egida ONU. 
Documentul, propus de preşedintele Milo Djukanovic, condamnă "orice folosire a forţei     
şi a violenţei în reglementarea problemei provinciei Kosovo şi îşi exprimă regretele    
pentru numeroasele victime şi distrugeri provocate de acest conflict". Din cauza acestui 
paragraf şi a respingerii unei alte rezoluţii, propusă de Partidul Socialist  Popular (SNP), 
aliat al lui Milosevic, care solicita condamnarea agresiunii NATO împotriva Iugoslaviei, 
comisă prin încălcarea Cartei ONU, cei 26 de reprezentanţi ai acestui partid                   
au votat împotrivă. 

UCK va aproba planul de pace propus Belgradului de G-8, a anunţat liderul politic            
al organizaţiei separatiste, Hashim Thaqi, la postul de televiziune german ZDF.           
"UCK este gata să conlucreze la transformarea politică şi militară în provincia Kosovo,"     
a declarat Thaqi, ocolind răspunsul la întrebarea referitoare la posibilitatea            
depunerii armelor de către membrii UCK.

Am început să aflăm tot mai multe detalii despre conţinutul planului de pace,               
care confirmă temerile celor ce îl asimilau unei capitulări. În dosul expresiilor diplomatice 
folosite, se ascundeau prevederi foarte clare. Sârbii aveau la dispoziţie o săptămână 
pentru a-şi retrage din Kosovo trupele, armamentul şi artileria antiaeriană.                
După retragere, urma să fie creată o zonă tampon, cu lăţime de 25 de km, între Serbia    
şi Kosovo, în care era interzisă prezenţa oricăror forţe militare sârbeşti. Kosovo urma       
să fie administrată de reprezentanţii desemnaţi de ONU, iar, după retragere, va fi permisă 
întoarcerea unui număr mic de poliţişti şi grăniceri sârbi, dotaţi cu armament  uşor,      
care vor avea datoria să menţină legătura cu misiunea civilă internaţională,                   
să încercuiască şi să cureţe câmpurile de mine şi să ocupe funcţii administrative              
în localităţile locuite de sârbi şi în câteva puncte cheie de pe frontieră. Era greu de crezut 
că acest lucru va fi posibil, odată cu întoarcerea refugiaţilor albanezi, protejaţi de forţele 
NATO. 

                                 
             Poziţia strategică a lui Draskovic la şedinţa Parlamentului



Jurnalele de ştiri ale RTS au prezentat imagini de la şedinţa Parlamentului. Am remarcat 
că Vuk Draskovic stătea în primul rând al sălii, încadrat, în stânga, de premierul sârb    
Mirko Marjanovic şi de preşedintele Serbiei, Milan Milutinovic, iar, în dreapta,                 
de Ljubisa Ristic, lider al JUL, şi de ministrul de Interne, Vlajko Stojiljkovic.                
Deja, la Belgrad se vorbea că, în cazul în care Vojislav Seselj şi partidul său se vor retrage 
din guvernul federal, locul lor va fi luat de Vuk Draskovic şi de SPO. Un semnal sugestiv     
l-a dat şi RTS, din ale cărei imagini au lipsit  cu desăvârşire parlamentarii radicali.           
Ca şi când nu ar fi participat la şedinţă. Privind jurnalul, am observat că, după ce,      
vreme de 71 de zile, toate ştirile despre bombardamente au început – fără excepţie –      
cu sintagmele “aviaţia criminală a NATO” sau “agresiunea nemiloasă împotriva 
Iugoslaviei”, în această seară, se vorbea, sec, doar despre bombardamente. 

Astăzi, nu am ratat nici un jurnal ProTV. Am transmis şi pentru Ştirile de la miezul nopţii, 
când Lucian Mîndruţă insista să mă întrebe care sunt reacţiile oamenilor. I-am explicat    
că singurii care au fost cuprinşi de euforie au fost jurnaliştii străini, care se bucurau, 
probabil, că scapă de război. Îşi pregăteau bagajele, iar un ziarist francez caracteriza 
momentul actual spunând că “suntem în pericol de pace”. Sârbii nu cred că pericolul         
e chiar atât  de mare, deşi - pentru a doua oară de la începutul războiului - la Belgrad      
nu a fost alarmă. Am povestit  celor de acasă că aici, peste tot, pe stradă, în cafenele,      
în parcuri sau în taxi, lumea nu vorbeşte decât de aprobarea planului de pace.               
În general, oamenii erau nemulţumiţi, dar neputincioşi. Toţi se întrebau ce rost au avut   
71 de zile de bombardamente şi suferinţe, dacă pacea se va încheia în aceleaşi condiţii    
ca acelea din acordul de la Rambouillet. Le puteam citi dezamăgirea pe chipuri,          
după ce au suportat cu stoicism şi îndârjire lipsurile şi nenorocirile provocate de bombe.   
Şi tot mai mulţi încep să considere acordul de pace drept un act de capitulare. 

"Odată ce toate trupele regimului de la Belgrad vor fi retrase, vom putea lua                   
în considerare o situaţie în care un mic număr de soldaţi să poată fi din nou desfăşuraţi   
în Kosovo,” a declarat Alistair Campbell, purtătorul de cuvânt al premierului Tony Blair, 
informează AFP. Rusia a insistat  asupra posibilităţii ca Belgradul să-şi poată menţine       
un număr de militari în Kosovo. Soldaţii care ar fi autorizaţi să se reîntoarcă în Kosovo      
ar avea de îndeplinit  misiuni de legătură sau de supraveghere a mănăstirilor ortodoxe     
din provincie. Pe de altă parte, Campbell a repetat că Londra se opune cu fermitate      
unei împărţiri sau unei divizări de facto a provinciei Kosovo.

Pentru că era o seară liniştită, ne-am hotărât să mergem în cartierul Zemun,                  
la restaurantele de pe malul Dunării, să mâncăm peşte. Am luat un taxi şi am ajuns       
pe faleză, unde ne-am plimbat o jumătate de oră, admirând din nou fetele frumoase     
care treceau pe lângă noi, plimbându-şi câinii sau strângându-şi în braţe prietenii.       
Într-un final, la sugestia lui Eugen Mihăescu, am ales un restaurant a cărui terasă           
ne lăsa să privim Dunărea şi o parte din Belgrad. Alegerea a fost  cât se poate de inspirată. 
Eu şi George Roncea am fost singurii care am cerut întâi o ciorbă de peşte.                
Când chelnerul a venit  cu ceaunul imens, din care se ridica un miros irezistibil,             
Mile, Dobrivoi şi domnul Mihăescu nu au stat pe gânduri, cerând şi ei farfurii.               
Nici unul dintre noi nu-şi amintea să fi mâncat vreodată o ciorbă atât de bună.                



La felul doi, Eugen Mihăescu l-a rugat  pe chelner să ne aducă, pe o tavă, diferite feluri    
de peşte. Când s-a întors cu comanda, ne-am îngrozit: după ce golisem ceaunul de ciorbă 
şi ne gândeam chiar să renunţăm la felul doi, chelnerul a sosit  cu o tavă ovală,          
lungă de cel puţin un metru, pe care erau înşirate vreo 10 feluri de peşte prăjit.           
Mai mare, mai mic, făcut la grătar sau în tigaie, acompaniat de cartofi fierţi, salată           
şi mujdei, arăta senzaţional. Amuzat de figurile noastre speriate, chelnerul ne-a mai adus 
o sticlă de vin şi s-a scuzat, dându-şi seama că suntem străini, că aşa se mănâncă          
în Serbia. Nu găsesc cuvintele pentru a descrie minunăţia pe care am mâncat-o               
şi nu voi uita niciodată această cină. Deşi, la un moment dat, nu mai puteam înghiţi      
nici un bob de mazăre, nu ne-am lăsat până nu am golit toată tavă. Era păcat  să laşi      
pe masă altceva decât oasele. Când am cerut  nota de plată… altă surpriză:                    
tot  ce mâncasem, la care se adăugaseră două sticle de vin, nişte vodcă şi cafele,        
costa 500 de dinari. Adică, 50 DM. Nu de persoană, ci în total !

La un moment dat, chelnerul ne-a întrebat dacă ştim bancul cu sârbul pe care, 
nemaiavând ce mânca, îl trimite nevasta la pescuit. Norocos, acesta prinde un somn         
şi îl aduce acasă. Îi spune nevestei să-l arunce în tigaie, însă aceasta îi atrage atenţia      
că nu mai au butelie de 3 săptămâni. “Nu-i nimic, îl faci pe plită,” îi spune el soţiei,       
însă aceasta îi aminteşte că, din cauza bombardamentelor, nu au curent. După ce femeia  
îi spune că n-au nici cărbuni, să-l facă la grătar, sârbul se enervează, ia peştele           
(care auzise întreaga conversaţie) şi îl aruncă înapoi în Dunăre. Fericit, somnul începe      
să aplaude şi să scandeze numele celui căruia îi datora viaţa: “Slobo ! Slobo !”             
Adică diminutivul lui Slobodan Milosevic. 

Emisarul rus Viktor Cernomîrdin consideră că principalul rezultat  al negocierilor               
cu autorităţile de la Belgrad este faptul că eforturile de pace au fost plasate acum          
sub controlul Naţiunilor Unite, informează Interfax. "Cel mai important este că am reuşit 
să plasăm procesul de pace din Balcani în sfera juridică a Naţiunilor Unite." 

                                 
                     Bombardamentele NATO continuă în Kosovo

La 21.43, în timp ce stăteam pe terasa restaurantului, am observat că antiaeriana din jurul 
Belgradului trăgea după un avion. Am crezut că n-am auzit noi sirenele, însă,             
când l-am sunat pe Nelu, la hotel, acesta ne-a confirmat că nu era alarma aeriană.          
La 22.30, antiaeriana trăgea din nou, cu putere, ba chiar s-a anunţat că ar fi doborât        
un avion spion fără pilot. Şi, totuşi, nici o sirenă, deşi - altădată - nici nu intrau bine 
avioanele NATO în spaţiul aerian iugoslav, că se şi dădea alarma. Acum, însă,           
pentru a-i convinge pe oameni că pacea adusă de providenţialul lor preşedinte            
este aproape, autorităţile au riscat  şi nu au declanşat  sirenele, închipuindu-şi - probabil - 
că nu toată lumea va observa tirurile antiaerienei. Scârbiţi de această cinică ipocrizie,     
ne-am întors la hotel. 



De altfel, bombardamentele din această noapte aveau să fie mai puţin intense,            
deşi vremea era favorabilă. Atacurile s-au concentrat asupra provinciei Kosovo                 
şi a sudului Serbiei. La 19.40, patru proiectile au lovit  releul de televiziune de la Trgoviste, 
din zona oraşului Vranje, alte trei explodând la Novo Brdo. Un sfert de oră mai târziu,        
a fost bombardată regiunea Prizren-ului, unde a fost avariată fabrica “Bismut”. La 20.15,   
a fost bombardat satul Korak, iar, între 21.32 şi 21.45, au avut loc 5 raiduri aeriene   
asupra satului Markovic, de lângă Kursumlija, unde alarma aeriană nu mai fusese ridicată 
de 48 de ore. La 22.00, în zona localităţii Zur, la 12 km sud de Prizren, au explodat         
18 proiectile. La miezul nopţii, trei bombe au lovit satul Kacanik, de lângă Priştina,              
şi satul Planeja, de lângă Dragas. Ceva mai târziu, mai multe explozii au fost auzite          
în satul Veliko Grabovnice, de lângă Leskovac, iar la 3.40, artileria antiaeriană                
din jurul oraşului Sabac a ripostat împotriva unor avioane care survolau regiunea. 

“NATO estimează că numărul de morţi şi răniţi înregistrat în rândul forţelor armate sârbe 
depăşeşte cu mult cifra de 10.000,” a declarat  colonelul Konrad Freytag,                
purtător militar de cuvânt  al Alianţei. El a reamintit faptul că autorităţile de la Belgrad      
au dat publicităţii, cu câteva zile în urmă, cifra de 1.800 de morţi şi de răniţi                   
în cadrul armatei, precizând că evaluarea făcută de NATO se referă la cifre mult mai mari.

Când ne-am întors la hotel, ne-a întâmpinat  Jelena, o sârboaică de treabă, care îl înlocuia 
pe Boban, tânărul care vindea noaptea la buticul din hotel. Deşi încercase din răsputeri    
să se ascundă, acesta fusese încorporat acum 3 săptămâni. Noroc cu Nelu, care îi aranjase 
să fie trimis la o unitate de transporturi din Belgrad. Îi povestisem lui Eugen Mihăescu 
despre drama Jelenei. Aceasta era văduvă şi avea un singur băiat, care fusese luat          
în armată, iar unitatea lui ajunsese în Kosovo, chiar în zona frontierei cu Albania,         
unde se dădeau cele mai grele lupte şi cădeau bombe zi şi noapte. La începutul războiului, 
Jelena vorbea cu băiatul la telefon de 2-3 ori pe săptămână. Apoi, primea scrisori de la el. 
La un moment  dat, vreme de aproape o lună de zile, Jelena n-a mai avut nici o veste     
de la fiul ei. Biata femeie nu mai avea somn, era trasă la faţă şi plângea tot timpul.        
Ne îndrăgise pe mine şi pe Mile şi mai stătea de vorba cu noi, spunându-ne că îi amintim 
de copilul ei, care e cam de vârsta noastră. 

Dacă în primele zile o întrebam ce mai face băiatul, când perioada în care nu avea         
nici o veste de la el a început să se lungească tot mai mult, n-am mai întrebat-o,            
ba chiar evitam să aducem vorba despre război. La un moment dat, am început chiar      
să ne ferim de ea, pentru că durerea care i se citea pe faţă era atât de mare,             
încât ne dădeau lacrimile. Disperată, la un moment dat  s-a dus la Statul Major şi a dat 
buzna peste un general, implorându-l să o ajute să primească o veste de la băiat.    
Acesta i-a promis câte în luna şi-n stele, însă femeia era convinsă că băiatul ei a murit     
şi comandanţii săi încearcă să-i ascundă asta. Pentru că nu mai putea dormi, l-a rugat    
pe patronul buticului să o lase să lucreze în tura de noapte. Ajunsesem să nu mai coborâm 
în bar seara, pentru că venea la masa noastră şi povestea, până nu o podidea plânsul, 
amintiri despre fiul său. 



Acum câteva seri, când mă întorceam cu Mile de la barul muntenegrenilor de lângă noi, 
Jelena parcă se născuse a doua oară. Ne-a luat  în braţe, ne-a pupat şi ne-a spus, 
plângând de bucurie, că a sunat-o băiatul şi e sănătos. Ne-a aşezat la o masă                
şi ne-a adus două beri, promiţându-ne că, la prima leafă, o să ne facă cinste cu o sticlă  
de whisky. I-am mulţumit şi am stat cu ea la taclale, molipsiţi de fericirea ei.                  
În seara aceasta, era din nou bucuroasă, pentru că fiul ei o sunase şi i-a spus că,           
în câteva zile, va veni acasă. Apoi, cu voce scăzută, Jelena ne-a spus că “jos”, în Kosovo, 
au murit foarte mulţi soldaţi şi că fiul ei va încerca să aducă poze de pe front.                
“Şi uite pentru ce au murit  toţi copiii ăia !” a exclamat ea, referindu-se la planul de pace 
aprobat  astăzi. Am dat, trişti, din cap şi ne-am dus să ne culcăm. Aveam sentimentul că, 
în următoarele zile, situaţia va evolua spectaculos şi trebuia să fim cu ochii în patru.  

Trenul Alianţei Nord Atlantice care a transportat la Craiova echipamentele necesare 
instalării radarului mobil NATO a sosit, azi, în jurul orei 13.00, în staţia CF Pieleşti,            
la circa 10 km de Craiova, informează corespondentul Mediafax. Conform documentelor 
vamale, greutatea încărcăturii militare, care a fost  însoţită de 15 militari americani,          
a fost de aproximativ 174 de tone. Numeroase aparate digitale, generatoare şi alte 
componente ale radarului mobil, cinci autospeciale militare şi circa zece containere sigilate 
au fost transportate în 20 de vagoane. Comandorul Mircea Grosu, şeful aerodromului      
din Craiova, a declarat că radarul mobil va fi montat în incinta UM 01820 din Craiova,   
acolo unde, în urmă cu doi ani, din cauza unui accident produs în timpul testării la sol          
a unui nou tip de explozibil, şi-au pierdut viaţa 16 militari români.
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Astăzi, am rămas din nou singur. Centrul militar de presă a anunţat că organizează,   
pentru cei interesaţi, o deplasare la Novi Sad. Pentru că aveau acreditări de război,      
Mile, vărul său, George Roncea şi Eugen Mihăescu s-au trezit  de dimineaţă şi au plecat. 
Eu mi-am savurat cafeaua la Media Center, amuzându-mă cu ziarele de astăzi, care          
– aşa cum mă aşteptam – publicau fotografia de la şedinţa de ieri a Parlamentului sârb, 
cu Vuk Draskovic în mijlocul apropiaţilor lui Slobodan Milosevic. Despre titluri…               
ce să mai vorbesc. Majoritatea sunau cam aşa: “DA păcii în Iugoslavia”, “Pacea,            
mai presus de orice”, “O zi mare pentru viitor”, “La porţile păcii”…

Deja au început să apară declaraţii despre proiecte de viitor care îmi aminteau de planurile 
românilor de după Revoluţie. Fostul premier iugoslav Milan Panic, în prezent unul din liderii 
Opoziţiei, pretindea că ar fi discutat cu liderii occidentali despre planul de reconstrucţie     
a Iugoslaviei după încheierea războiului: “Economia este unul din elementele esenţiale,     
o garanţie a procesului democratic. Cel mai important lucru este oprirea imediată             
a bombardamentelor, iar peste 6 luni, vor trebui organizate alegeri libere. Până atunci,    
ar trebui format un guvern de uniune naţională, alcătuit  din tehnocraţi, care să beneficieze 
de încredere în ţară şi în Occident, pentru că e nevoie de bani pentru reconstrucţia ţării.” 
Lipseau doar promisiunea cu “cei 15.000 de specialişti” şi rezultatul unei analize              
a experţilor occidentali, care au apreciat  costurile primei faze a reconstrucţiei Iugoslaviei   
la peste 35 de miliarde de mărci germane. Bani pe care nimeni nu s-a arătat, până acum, 
dispus să-i investească. 



“Costurile reconstrucţiei după războiul din Kosovo vor fi enorme,” a apreciat                
noul preşedinte al Comisiei Europene, Romano Prodi, citat de AFP. "Costurile au fost 
estimate la 5-6 miliarde de euro pe an, pe o perioadă de cel puţin 5 ani,                    
ceea ce reprezintă 2% din Produsul Intern Brut european. Comisia Europeană doreşte 
stabilirea unei autorităţi pentru o bună coordonare, aşa cum au făcut Statele Unite         
în privinţa Europei, după cel de-al Doilea Război Mondial. Am început să ne gândim         
la strategia de pace chiar în ziua în care a început  războiul. Vom crea o singură zonă 
economică, este un plan pentru întreaga regiune a Balcanilor."

             

Până la bani, la 9.02, sirenele alarmei aeriene ne-au amintit că războiul nu s-a terminat. 
La 9.15, trei proiectile au explodat în zona aeroportului Batajnica. Alarma a fost ridicată    
la 10.01, însă la 10.45 şi 11.50, centrul oraşului a fost zguduit de două detunături 
puternice, despre care autorităţile au anunţat că au fost provocate de avioanele inamice, 
care au spart  bariera sonică la joasă înălţime. Pentru prima oară după bombardarea 
Ambasadei Chinei, am văzut astăzi la televizor imagini cu Pavle Bulatovic,              
ministrul iugoslav al Apărării, despre care aflasem că ar fi fost rănit în timpul acelui atac. 
Am sunat la nişte prieteni de la Studio B, care mi-au confirmat  că nu erau imagini          
de arhivă. Bulatovic se făcuse bine. Tot  la Studio B, pentru întâia oară de la începutul 
războiului, am văzut o fotografie decentă a lui Bill Clinton. 

În timpul atacului de la 9.15, avioanele NATO au lansat mai multe proiectile asupra regiunii 
dintre satele Brankovac şi Cot, de pe muntele Fruska Gora. Între 9.15 şi 9.30, a fost lansat 
un raid aerian asupra satelor din jurul podului peste Dunăre de la Beska, distrus demult   
de bombardamente. La 9.20, două bombe, dintre care una nu a explodat, au căzut      
între satele Uzvece şi Macvanski Pricinovic, de lângă Sabac. La 9.30, a fost atacată 
regiunea Priştinei, însă în Kosovo atacurile începuseră de la 8.30. Bombardamentele        
s-au concentrat asupra sudului provinciei, 14 proiectile explodând lângă Djakovica,           
iar alte 16 în apropiere de Gniljane. 



La ordinul comandantului suprem, militarii iugoslavi au pus mâna pe telefon şi au sunat     
la cartierul general al NATO de la Bruxelles. Tony Blair a confirmat că generalul     
Draguljub Ojdanic a fost cel care a telefonat, însă nimeni nu a ridicat  receptorul.              
A lăsat un mesaj pe robotul telefonic, în care solicita începerea discuţiilor                  
pentru finalizarea tratatului militar de pace. Deja, câteva posturi de radio au anunţat        
că mâine ar putea sosi la Belgrad o echipă de experţi militari ai NATO, care să negocieze 
detaliile retragerii din Kosovo şi programul reîntoarcerii refugiaţilor albanezi.                  
Mă cam îndoiam că ar fi aşa, mai ales că aflasem alte câteva posibile locaţii              
pentru negocieri. Cel mai probabil, în Macedonia, delegaţia NATO urmând să fie condusă 
de generalul britanic Michael Jackson. 

Dar informaţia care m-a enervat cel mai tare şi care avea să trezească vii comentarii aici, 
la Belgrad, privea aspecte mai puţin cunoscute ale discuţiilor de ieri dintre Cernomîrdin, 
Ahtisaari şi Slobodan Milosevic. Se pare că, în schimbul capitulării, preşedintele iugoslav  
ar fi obţinut imunitate în faţa acuzaţiilor de crime de război formulate de Tribunalul         
de la Haga. Jurnaliştii sârbi vorbeau chiar că Tony Blair ar fi confirmat această înţelegere. 
Desigur că – oficial - toată lumea s-a grăbit să o dezmintă, însă evoluţia evenimentelor   
de după război, precum şi cotidianul „The New York Times”, aveau să o întărească.  

Preşedintele rus Boris Elţîn a afirmat într-o convorbire telefonică cu cancelarul german 
Gerhard Schroeder "că nu mai există nici un motiv pentru continuarea agresiunii NATO 
împotriva Iugoslaviei", a anunţat  agenţia Interfax. Elţîn a declarat că acceptarea        
planului de pace de către autorităţile de la Belgrad ar trebui să determine                  
încetarea bombardamentelor.

Am transmis câteva detalii de atmosferă pentru Ştirile de la ora 13.00 ale ProTV,          
după care m-au sunat colegii de la ProFM, rugându-mă să pregătesc o corespondenţă     
şi pentru ei. La câte informaţii aveam, nu era nici o problemă, mai ales că radioul             
şi televiziunea sunt  suficient de diferite. Am avut ceva emoţii la 13.23, când, brusc,          
s-a luat  curentul în centrul Belgradului. A fost, însă, o pană temporară, pentru că a revenit 
după 10 minute. 

Erau foarte multe de spus şi am profitat de perioada liniştită din ultimele două zile,  
pentru a-mi arunca ochii asupra vieţii sociale, care era fascinantă. De două luni, 
pensionarii nu mai primiseră un ban. Companiile private care asigurau o mare parte          
a transportului în comun în Belgrad nu mai aveau bani să cumpere carburanţi                
de pe piaţa neagră. De aceea, pentru acest week-end, programul autobuzelor a fost redus 
la cinci ore, de la 7.00 la 9.00 şi de la 14.00 la 17.00. 

Mai mulţi stomatologi din Belgrad şi Pancevo au anunţat  că, în fiecare sâmbătă,          
oferă consultaţii şi intervenţii gratuite. Tot mai mulţi economişti critică o campanie 
neinspirat  lansată de guvernul iugoslav, sub numele “Avem încredere în mărfurile            
din ţara noastră – Cumpărăm de-ale noastre, pentru că avem ce cumpăra”.       
Concepută, iniţial, pentru a stimula cumva consumul intern, aşa cum aprecia toată lumea, 
campania tindea să mai pună o piatră la zidul care izola Iugoslavia de restul lumii.       
Fără a vorbi că nici nu avea prea mare succes, sârbii fiind, dintotdeauna, mari amatori     
de pantofi italieni, costume franţuzeşti, blugi americani sau echipament sportiv german. 



La Nis, la cererea Guvernului federal, o comisie a început să evalueze pagubele   
provocate de bombardamente şi a ajuns să depăşească cifra de 1 miliard de dinari       
(100 de milioane DM). La această sumă se adaugă pagubele, imposibil de estimat            
în acest moment, provocate la fabrica de ţigări şi la instalaţiile energetice şi petroliere. 
Peste 2.200 de familii şi-au declarat oficial gospodăriile afectate de bombe. Verificând  
doar 45 dintre ele, membrii comisiei au constatat pagube de 145 de milioane de dinari. 

În Kosovo, problemele erau tot mai mari şi mai greu de rezolvat. Din cauza distrugerilor 
provocate de bombardamente la reţelele de apă şi curent, apa potabilă nu mai curgea      
la robinete. În lipsa apei, nici brutăriile nu puteau lucra. În afară de pâine,                    
din magazine au dispărut uleiul, zahărul şi sarea, care se vând pe piaţa neagră              
cu 100 de dinari (10 DM) litrul, respectiv 80 de dinari şi 20 de dinari/kg. De mai bine        
de trei zile, majoritatea localităţilor din sudul provinciei zac în beznă. Ei bine,                     
în ciuda acestei situaţii catastrofale, sârbii tot mai aveau puterea să zâmbească.        
Viktor Dimic, tânărul de la Media Center, mi-a arătat  ultima poantă lansată pe Internet   
de sârbi: programul “Windows ‘99”. În momentul în care făceai “clic” pe simbolul 
“Windows ‘99”, pe ecranul computerelor începea să se deruleze o serie de imagini          
ale ferestrelor caselor din Iugoslavia, protejate de suflul exploziilor cu ajutorul fâşiilor      
de bandă izolantă.   

                                                              

Întrevederea Cernomîrdin-Talbott-Ahtisaari, prevăzută pentru astăzi, la Helsinki, a fost 
anulată, a anunţat agenţia ITAR-TASS. Anularea acestei întrevederi a fost convenită         
în cursul unei convorbiri telefonice a celor trei părţi, a precizat consilierul emisarului rus 
Viktor Cernomîrdin. Preşedinţia finlandeză nu a furnizat motivul pentru care Cernomîrdin 
nu participă la reuniune.

La ora 15.00, sirenele anunţau o nouă alarmă la Belgrad. Până la 16.25, când a fost 
ridicată, nu am fost bombardaţi. În schimb, au fost  înregistrate mai multe atacuri la Uzice 
şi Ivanic. Între timp, s-au întors şi prietenii mei din deplasarea organizată pentru jurnalişti 
de Centrul militar de presă. Nu fuseseră la Novi Sad, ci la Valjevo, unde au putut vedea  
cu ochii lor urmările bombardamentelor. Eugen Mihăescu a ascuns în geantă                  
un fragment dintr-un proiectil, pe care avea să-l transforme într-o splendidă statuetă. 
Când o vezi, ai impresia că este un straniu trandafir de metal uşor coclit, însă când afli    
ce este în realitate, nu-ţi poţi reprima un fior de groază. 



                                    
                                     Valjevo, colaj de Eugen Mihăescu



După ce s-au întors, cu toţii mi-au povestit  ce au văzut la Valjevo, dar cred că          
Eugen Mihăescu a exprimat cel mai bine atmosfera, fără a spune un cuvânt despre ce       
a văzut. A scris pentru “Cotidianul” încă un articol pe care l-am ajutat să-l trimită          
prin e-mail. Se numea “Ciuleandra s-a oprit ?”: 
“E devreme, 7 de dimineaţă. La Centrul de presă al Armatei, câţiva jurnalişti şi cu mine 
aşteptăm să se formeze un convoi pentru Novi Sad… Nu, s-a schimbat direcţia,            
vom pleca la Valjevo. Dacă nu se răzgândesc şi vom merge în altă direcţie. Nimeni         
nu dă lămuriri. Zig-zagăm în labirintul zilei de azi. Nu am impresia că Ciuleandra asta 
infernală se va opri. Televizoarele au sunetul tăiat. Aici, în holul cu fotolii goale, 
scrumierele sunt încă pline cu mucurile ţigărilor de ieri. Urmăresc CNN-ul, BBC-ul             
şi televiziunea sârbă. Un al patrulea televizor transmite filme cu desene animate.             
E singurul care are sonor. Aud glasul mieros al Lupului şi cel tânguit al Scufiţei Roşii.       
Mă duce gândul la Chamberlain, coborând din avion după întâlnirea cu Hitler                  
şi scuturând umbrela, în timp ce exclama: PACE ! Trăim momentul cel mai dificil              
de la începutul crizei din Kosovo. Toţi aceşti oameni politici, de o parte sau alta                
a baricadei, cu diplomaţia lor mediocră, ca un film de serie B produs acum 50 de ani,      
îmi par ca şi dezaxaţii de la balamuc, care privesc din curte spre stradă şi constată         
cu uimire ce mulţi nebuni sunt afară. Dacă războiul e prelungirea necesară, uneori,          
a diplomaţiei, cum zice Clausewitz, atunci această pace impusă de NATO nu este,             
oare, prelungirea războiului, cum a fost pacea de după ’45, numită “război rece” ?   
Suntem noi în cel de-al Treilea Război Mondial sau cel de-al Doilea n-a încetat niciodată ? 
Milosevic se pare că a depus o demisie în alb. Cui a lăsat-o ? Se aude mârâitul Armatei.   
Va accepta ea o capitulare ? Vor veni generalii americani să semneze această pace aici,    
la Belgrad, şi abia atunci se vor opri bombardamentele ? Intrăm în viitor dând înapoi ? 
Prea multe semne de întrebare. Pentru tot ce a suferit  acest popor demn şi viteaz,          
să se ajungă la ceva mai rău decât dictatul de la Rambouillet ! 
Un jurnalist de lângă mine îmi suflă: “Suntem în pericol de pace !” Câtă dreptate are !     
Pe feţele sârbilor nu se vede bucuria păcii, aşa cum ar fi normal. În această atmosferă 
ireală, femeia de la bufetul presei a dispărut. Pe placă, un ibric cu cafea uitat  dă în foc. 
Miroase a ars. În fine, se formează caravana maşinilor şi plecăm la Valjevo.                  
100 de kilometri sud-est. Întâi, aerul vibrează, apoi bubuitura. Desenez, repede,     
cuvântul PRESS pe un petec de hârtie şi îl lipesc pe parbriz. Zâmbind pe sub mustaţă,   
mă gândesc că l-am scris în engleză, să poată fi citit  de la 10.000 de metri. Pe dreapta,  
se văd, aplecaţi peste culturi, truditorii câmpului. Alături, o întindere nesfârşită,          
roşu-aprins, acoperită cu maci. Viaţa, ce pare neatinsă de război, continuă peren. 
Abandonate sunt numai sperietorile de ciori. Nu-şi mai au rostul. Păsările au părăsit 
ogoarele, din cauza bombelor. Corbi la corbi nu-şi scot  ochii. Eugen Mihăescu, Valjevo, 
Serbia, 4 iunie 1999. “

Premierul britanic Tony Blair a condiţionat, la Koln, ajutorul financiar acordat  reconstruirii 
Iugoslaviei de îndepărtarea preşedintelui Slobodan Milosevic, informează AFP.             
Blair a declarat că Iugoslavia îşi poate regăsi locul în rândul naţiunilor democratice 
europene, dar, în prezent, este condusă de "un dictator inculpat pentru crime de război". 
"Nu vă puteţi aştepta la primirea părţii voastre din reconstrucţia Balcanilor, dacă acesta  
nu va fi schimbat."



La 18.52, chiar după ce îmi terminasem transmisia pentru Ştirile ProTV, au sunat din nou 
sirenele alarmei aeriene. Am coborât  din cameră, uşor îngrijoraţi, pentru că de mult       
nu se mai anunţase alarma atât de devreme. N-a fost decât un foc de paie, pentru că,     
la 20.33, a fost  ridicată. Nu avea să fie anunţată din nou decât foarte târziu, la 1.10       
şi, până la 6.22, când a încetat, nici un avion nu s-a arătat pe cerul senin al Belgradului. 
Nici celelalte oraşe din Serbia nu au fost atacate, doar sudul provinciei Kosovo a fost       
din nou ţinta unor bombardamente sporadice. 

"Atâta timp cât se foloseşte expresia „provincia Kosovo autonomă, sub administraţia 
Serbiei”, aceasta este o ofensă pentru albanezii de aici,” a declarat Bujar Bukoshi,        
şeful “guvernului” din exil al kosovarilor, într-un interviu difuzat la InfoRadio Berlin.     
"După tot  ceea ce s-a petrecut în Kosovo şi după acest genocid, va fi iluzoriu                 
să ne imaginăm că etnicii albanezi vor putea accepta o oarecare dominaţie sârbă.          
Nu ne putem aştepta să se poată duce negocieri cu criminali oficial inculpaţi                  
de Tribunalul de la Haga. Avem nevoie de o fază tranzitorie, de o prezenţă militară 
internaţională şi de o asistenţă administrativă care ne va permite să ne dezvoltăm 
propriile instituţii, cu ajutor occidental.” 

La 23.25, şase rachete au fost lansate asupra localităţii Vrbnica, iar la miezul nopţii,        
au fost  luate la rând oraşele Priştina, Decani, Pec, Djakovica, Prizren şi Urosevac.           
La Djakovica au căzut cel puţin 15 proiectile, iar deasupra satelor din sud-vest               
au fost lansate multe rachete de semnalizare, pentru a sprijini atacurile gherilelor UCK. 
Sârbii au anunţat  că ofensiva separatiştilor albanezi a fost, din nou, respinsă,                 
cu mari pierderi din partea duşmanilor.   

"Ne vom continua rezistenţa, pentru că nu credem în manevrele lui Milosevic,               
care a masacrat populaţia civilă timp de mai mulţi ani," a declarat purtătorul de cuvânt     
al guvernului provizoriu al UCK Jakup Krasniqi. "Vom coopera cu comunitatea 
internaţională, dar nu vom depune armele decât după retragerea forţelor sârbe            
din Kosovo şi după întoarcerea refugiaţilor. Nu putem ataca trupele sârbeşti care se retrag. 
UCK se declară în favoarea prezenţei unei forţe internaţionale conduse de NATO,             
cu un comandament şi un control unificat. Chiar şi Rusia, care este în prezent                
de partea sârbilor, va trece de partea NATO."

Eugen Mihăescu m-a chemat să-mi arate lucrările pe care le-a realizat aici, la Belgrad. 
Întotdeauna m-a fascinat arta modernă, însă am început să o simt cu adevărat            
abia în ultimii ani, când am început să-mi înţeleg mai profund meseria. Lucrările              
pe care le-am văzut mi-au amintit într-o clipă, foarte acut, tot  ce am trăit  în acest război. 
Erau colaje de fotografii, bucăţi de afişe sau vederi, completate cu câteva tuşe de culoare 
desenate cu o mână sigură, care le legau într-o compoziţie plină de sugestii.              
Dintr-una răsărea ochiul de vultur al lui Vuk Draskovic, rupt de domnul Mihăescu,      
odată cu un sfert  din chipul liderului SPO, dintr-un vechi afiş electoral descoperit  pe un zid. 
Pe alta a reprodus şablonul simbolului de adăpost antiaerian, cu silueta unui bărbat care, 
în loc să urce, cobora nişte scări spre măruntaiele pământului. Alta era un colaj            
din desenele unor copii care înfăţişau bombardamente, sub care Eugen Mihăescu lipise     
o floare pe care o presase între foile unei cărţi.                                     



 
                                 Colaj realizat de Eugen Mihăescu la Belgrad



Destul de neliniştiţi de noaptea fără atacuri, am pendulat între camera şi holul hotelului   
şi barul muntenegrenilor de lângă parc. La un moment dat, l-am văzut  pe Vuk Draskovic 
într-un interviu la postul privat de televiziune “Palma”. Referindu-se la militari şi poliţişti, 
liderul SPO a declarat că, după desfăşurarea forţelor de menţinere a păcii în Kosovo,      
nu mai există nici un motiv pentru ca vreun sârb să mai meargă în provincie. 
“Documentele aprobate joi în Parlament conţin multe elemente care ne dor,                
care rănesc adânc inima sârbilor, însă ţara a ajuns în situaţia în care trebuie făcut orice 
pentru menţinerea unităţii ei. Cu cât ţara se va însănătoşi şi o va apuca pe drumuri noi, 
cu atât Kosovo, în 2-3 ani, va fi mai bine integrată în Serbia. Dar trebuie să ştim că         
nu vom primi banii pentru reconstrucţia Iugoslaviei, fără o nouă politică. Guvernul federal, 
în care s-ar putea să ne întoarcem, trebuie să stea la baza procesului de reconstrucţie       
a ţării.” Dezgustat, am plecat să beau o bere. Unde era marele naţionalist  de ieri ?           
Ca să nu mai adaug că expunerea lui suferea de grave deficienţe de logică: pe de o parte, 
recunoştea că sârbii nu mai aveau ce căuta în Kosovo, iar pe de alta, trâmbiţa că aceasta 
este calea pentru o mai bună integrare a provinciei în Serbia ! 

                          
                                       Bombardamente NATO la Belgrad

5 iunie 1999

La 8.27, ne-a trezit  alarma aeriană. Nu a ţinut decât o oră, în care avioanele NATO           
nu au ajuns până la Belgrad. Au lansat, în schimb, 4 proiectile asupra oraşului Vîrşeţ,     
de lângă graniţa cu România. Bombele au avariat  mai multe case din sudul localităţii,      
la ieşirea spre Bela Crkva, precum şi ferma cooperativei “Agrovrsac”. În urma exploziilor,    
a fost grav rănit Tibor Peter, un ţăran care ieşise cu tractorul pe câmp şi a fost  aruncat  
din cabină de suflul detonaţiilor. Mile s-a grăbit să o sune pe mătuşa lui, care locuia        
în Vîrşeţ, însă femeia l-a liniştit: nu păţise nimic. 

Raidurile aeriene începuseră mai devreme în Kosovo. La 7.15, au fost bombardate        
satul Lukare şi împrejurimile Priştinei. Un sfert  de oră mai târziu, 5 bombe cu fragmentaţie 
au fost lansate asupra satului Pirane, de pe şoseaua Prizren-Djakovica. Datorită 
bombardamentelor asupra regiunii Butovacki Breg, au căzut liniile de înaltă tensiune   
dintre Mazgit, Podujevo şi Sajkovac, lăsând fără curent şi apă Priştina şi localităţile         
din Metohia. 



                              
            Avioanele NATO bombardează termocentrala de la Obrenovac

Mi-am pregătit  transmisia pentru Ştirile de la ora 13.00, însă, în afară de bilanţul    
ultimelor bombardamente, nu prea am avut ce să povestesc. În această dimineaţă,         
ar fi trebuit să înceapă, la graniţa dintre Macedonia şi Iugoslavia, întâlnirea generalilor 
NATO cu cei sârbi, pentru a negocia acordul militar de pace. Sârbii, însă, întârziau,        
din cauza drumurilor şi podurilor distruse chiar de cei cu care trebuiau să se întâlnească. 
La Belgrad, politicienii nu au avut decenţa să aştepte cicatrizarea rănilor războiului          
şi s-au repezit deja să-şi împartă tortul puterii. Fără să înţeleagă că acesta nu le este 
destinat, ci era doar o dulce momeală pe care Slobodan Milosevic le-a plimbat-o pe la nas. 
Conducerea Partidului Radical din Serbia s-a reunit pentru a decide dacă îşi retrage 
reprezentanţii din Guvernul federal. Fără să-l întrebe nimeni, Vuk Draskovic s-a grăbit     
să-şi justifice o eventuală reintrare în executiv, în locul radicalilor – eternii săi rivali.   
Uitând că a fost dat  afară acum o lună, pentru că a vorbit prea mult,                        
liderul SPO a argumentat că o remaniere guvernamentală ar convinge Occidentul           
să dea bani pentru reconstrucţia ţării. În timp ce îmi transmiteam corespondenţa,    
aveam în faţa ochilor, precum o lucrare a lui Eugen Mihăescu, imaginea unei Serbii înroşite 
de sângele soldaţilor ucişi de bombe, pentru care se bat  nişte furnicuţe, fără să observe 
deasupra tuturor, chipul lui Slobodan Milosevic, zâmbind dispreţuitor, după ce şi-a negociat 
imunitatea cu liderii occidentali. 

Sumarul zilnic al operaţiilor aviaţiei difuzat la Cartierul general NATO în această dimineaţă 
arată că în ultimele 24 de ore, au fost efectuate, în total, 536 de zboruri şi au fost  lovite 
30 poziţii de artilerie, 21 de transportoare blindate, 9 tancuri şi mai multe concentrări      
de vehicule militare. De asemenea, a fost lovit un depozit  de produse petroliere         
(lângă oraşul Uzice), un post de comandă (la Priştina) şi depozite de muniţii la Gniljane, 
Urosevac şi Rudnik. 



Oricum, imaginaţia lui Milosevic şi a celor care îl sfătuiesc nu are limite, când e vorba     
să-şi şicaneze adversarii politici, pe care şi-a dat seama că nu are rost să-i extermine, 
deoarece sunt inofensivi, iar existenţa lor păstrează aparenţa unei democraţii.           
Ultima şotie pusă la cale de preşedintele iugoslav a fost  emiterea unui mandat               
de urmărire generală pe numele lui Zoran Djindjic, liderul Partidului Democrat,             
sub acuzaţia de nesupunere civică. Anterior, ştiind că acesta e plecat din ţară,     
autorităţile militare îi trimiseseră acasă un ordin de concentrare, la fel ca oricărui cetăţean 
iugoslav obligat  să-şi apere patria. Cum Djindjic nu s-a prezentat la unitate,                    
a urmat mandatul de urmărire generală. Aşa cum mă aşteptam, reacţia conducerii 
Partidului Democrat a fost penibila. "Emiţând un act de acuzare pe numele preşedintelui 
Partidului Democrat, regimul lui Milosevic încearcă să distragă atenţia opiniei publice        
de la nenorocirea pe care a provocat-o poporului sârb şi de la înfrângerea pe care            
a suferit-o," se scria într-un comunicat. “Partidul Democrat  aşteaptă de la Armata 
iugoslavă să nu devină un instrument în mâinile regimului, într-o reglare de conturi          
cu forţele democratice din Serbia." 

N-a trecut mult şi am aflat şi epilogul - la fel de penibil - al reuniunii conducerii     
Partidului Radical din Serbia (SRS). Şedinţa începuse la 12.00, cu un discurs fulminant      
al preşedintelui partidului, Vojislav Seselj, urmărit  cu aviditate de jurnaliştii sârbi şi străini. 
“Atât  timp cât trupele ţărilor agresoare vor veni în Kosovo, nu mai avem nici un motiv     
să rămânem în acest guvern. Nici unul din cele 10 puncte ale planului de pace aprobat joi 
nu poate fi acceptat.” După care i-a poftit pe ziarişti afară şi - în finalul şedinţei              
cu uşile închise - a anunţat că părăsirea Guvernului Serbiei va avea loc după şedinţa 
Consiliului de Securitate al ONU, în care speră ca Rusia şi China să mai schimbe ceva.     
M-a pufnit râsul: dintr-o dată, nu mai era vorba de părăsirea Guvernului federal,             
în care Seselj ocupa fotoliul de vicepremier, ci de cea a guvernului sârb, în care SRS       
are 15 locuri, alături de partidele lui Milosevic şi al soţiei sale. 

Pentru a mai pune paie pe foc, mass-media iugoslave a preluat imediat declaraţia           
lui Sinasi Rama, unul din nenumăraţii purtători de cuvânt ai separatiştilor albanezi,      
care spunea la Roma că UCK nu recunoaşte suveranitatea Iugoslaviei asupra provinciei 
Kosovo şi că numai SUA şi NATO pot garanta pacea în provincie. El a adăugat că           
nici un refugiat albanez nu se va întoarce în zonele care se vor afla sub controlul   
militarilor ruşi. “Unde va fi chiar şi numai un sârb sau un rus, nimeni nu se va întoarce 
acasă. Oamenii vor veni numai acolo unde vor fi trupele americane din NATO.” 

La aceasta s-a adăugat atitudinea liderului politic al UCK Hashim Thaqi, care a declarat   
că organizaţia separatistă este "gata să contribuie la procesul de transformare politică      
şi militară din Kosovo", dar a ocolit  răspunsul la întrebarea dacă UCK va depune,             
în curând, armele. Cel puţin la nivel declarativ, ideea, avansată de reprezentanţii UCK,    
de a face din organizaţia lor "armata unei ţări independente" este inacceptabilă         
pentru marile puteri, care se împotrivesc unei independenţe a provinciei Kosovo.            
Nu vedeam, însă, cum vor reuşi să o impună practic, din moment ce luptătorii UCK       
vor rămâne singurii stăpâni în provincie.  



Astăzi, în timpul schimburilor de focuri care au loc de două săptămâni în zona graniţei    
cu Albania, cinci persoane care se aflau la bordul unei ambulanţe au fost ucise                   
de un tir de mortiere provenind dinspre teritoriul albanez. Cele cinci victime, patru bărbaţi 
şi o femeie, făceau parte din personalul centrului medical din Prizren şi se îndreptau    
către satul Planeja, de la poalele muntelui Pastrik. 

NATO a avertizat UCK în privinţa oricărei tentative de a profita de pe urma retragerii 
forţelor sârbe din Kosovo şi a prevenit organizaţia separatistă că, odată desfăşurate        
în provincie, trupele sale nu vor tolera "nici o interferenţă" în misiunea lor, relatează AFP. 
"Vom avea în Kosovo o forţă internaţională de securitate foarte robustă, importantă,    
bine echipată, bine comandată," a subliniat purtătorul de cuvânt  al Alianţei Jamie Shea. 
"Forţele NATO vor opera pe baza unor reguli de angajament (deschidere a focului) stricte 
şi nu vor tolera, bineînţeles, nici un amestec în misiunile lor sau în desfăşurarea lor rapidă 
în întreaga provincie Kosovo. Sperăm că UCK va renunţa la violenţă şi comandamentul lor 
va coopera pe deplin cu forţa de pace internaţională în toate problemele legate                 
de demilitarizare." Acordul de pace acceptat  de Belgrad prevede, între altele,     
dezarmarea UCK. 

                                    
                                  Convoi de refugiaţi albanezi din Kosovo

În sfârşit, la ora 12.00, în cafeneaua “Europa” din localitatea Blace, de pe graniţa      
dintre Iugoslavia şi Macedonia, a început întâlnirea cu uşile închise dintre delegaţiile 
militare ale NATO şi Armatei Iugoslave. Cele trei ore de întârziere s-au datorat, în realitate, 
încercărilor sârbilor de a schimba locul întâlnirii, din raţiuni de securitate, considerând      
că se află prea aproape de tabăra de refugiaţi albanezi de la Stenkovac. Întâlnirea         
mi-a inspirat un titlu pentru un articol pe care l-am trimis “Evenimentului zilei”:          
“După două luni şi jumătate de rezistenţă îndârjită, războiul din Iugoslavia s-a sfârşit       
în cafeneaua unui albanez, la discuţii cu generalul Michael Jackson”. Totul părea desprins 
dintr-un film suprarealist. 

Mai întâi, la Blace au fost desfăşuraţi 100 de militari italieni din trupele NATO şi un număr 
mare de vehicule militare şi civile. După care, la ora 9.00, a aterizat un elicopter din care   
a coborât generalul cu nume de superstar pop. O altă armată - de jurnalişti, fotoreporteri 
şi cameramani - a fost  desfăşurată în apropiere, fiecare încercând să ghicească cine         
şi ce discută în cafenea. Delegaţia sârbă era formată din patru militari şi trei civili.         
De la distanţă, au fost recunoscuţi gen.col. Blagoje Kovacevic, adjunct al 
Comandamentului general al Armatei Iugoslave, gen.col. Obrad Stevanovic, înalt ofiţer     
din comandamentul Ministerului de Interne, precum şi unul dintre civili, Nebojsa Vujovic, 
purtător de cuvânt şi adjunct al ministrului iugoslav de Externe. 



La întâlnire ar fi trebuit să participe şi câţiva generali ruşi, dar nu se cunoşteau motivele 
pentru care aceştia nu veniseră. Generalul Michael Jackson avea misiunea de a le prezenta 
sârbilor detaliile planului întocmit de NATO pentru retragerea din Kosovo a forţelor 
militare, paramilitare şi poliţieneşti iugoslave, fără a avea mandatul de a le negocia. 
Armata Iugoslavă urma să primească un răgaz de 24 de ore, pentru a prezenta         
dovezi concrete ale începerii retragerii, situaţie în care bombardamentele vor înceta.       
La ora 18.00, discuţiile au fost întrerupte, la cererea sârbilor, care doreau să se consulte   
cu guvernul de la Belgrad. Delegaţia s-a urcat în maşinile cu care venise şi s-a întors        
în Iugoslavia. 

Se pare că NATO a fost nemulţumită de nivelul de reprezentare al delegaţiei sârbe, 
solicitând ca la viitoarea rundă de discuţii să participe unul din conducătorii            
Armatei Iugoslave şi nu doar un adjunct. Oricum, am remarcat continuarea schimbării    
de atitudine din presa de la Belgrad, cotidianul “Vecernje novosti” publicând chiar  
biografia oficială a generalului Michael Jackson, însoţită de o fotografie în care          
acesta zâmbea cu braţele încrucişate, în faţa unui tanc. Până acum câteva zile, aşa ceva 
era imposibil de găsit în ziarele sârbeşti. 

Reprezentantul rus pentru Iugoslavia Viktor Cernomîrdin a repetat, într-un interviu acordat 
televiziunii de stat ORT, că "nu se pune problema" ca forţele ruse din KFOR să acţioneze 
sub comanda NATO. Pe de altă parte, purtătorul de cuvânt al NATO Jamie Shea declarase 
că în Kosovo nu vor exista "zone diferenţiate," în care Rusia să aibă un rol independent. 
"Dacă ţările NATO sunt prezente în Kosovo, atunci NATO îşi va comanda propriile trupe. 
Ceea ce ţine de Rusia şi de prezenţa rusă nu vom putea plasa niciodată                        
sub comandamentul NATO. Niciodată. Este exclus. Nici măcar nu se pune problema,"       
a întărit Viktor Cernomîrdin.

Corespondenţa mea pentru Ştirile ProTV de la ora 19.00 a fost dominată de amărăciune, 
sentiment pe care mi-l transmit  sârbii în fiecare moment, prin gesturi, priviri sau cuvinte. 
Finalul tot mai apropiat al acestui război, în care sârbii si-au confirmat renumele,    
rezistând în faţa celei mai puternice alianţe militare din istorie, a lăsat tuturor                 
un gust amar. Sârbii sunt dezamăgiţi şi se simt trădaţi de politicienii care i-au târât          
în acest conflict şi i-au îndemnat să moară sub bombe, dar să nu cedeze, şi care              
- după ce şi-au umplut buzunarele şi şi-au negociat imunitatea - au acceptat un plan       
de pace umilitor. 

Acum, toţi fac declaraţii sforăitoare despre viitorul politic al Iugoslaviei, despre        
reforme economice, despre noi alegeri. Nici unul dintre aceşti politicieni de paie,           
nici chiar Slobodan Milosevic care îi manipulează din umbră, nu şi-a amintit de suferinţele 
poporului sârb, pentru a îngenunchea şi a-i mulţumi pentru curajul şi dârzenia               
cu care a îndurat nenorocirile acestui război pe care nu l-a dorit. Mai mult, încet-încet, 
aflam şi ce s-a petrecut în dosul uşilor închise, când afară ploua cu bombe.              
Ultima veste a fost că fabrica de automobile “Zastava” din Kragujevac ar fi fost cumpărată 
de concernul FIAT. Când, cum, cine a vândut-o şi cu cât, n-am aflat. Însă acum              
am înţeles de ce, după ce, în prima parte a războiului, nu trecea o noapte fără ca halele 
“Zastavei” să fie lovite de bombe, de multă vreme avioanele NATO le ocolesc cu grijă.      
Şi tot  acum am priceput  de ce singurul ambasador dintr-o ţară NATO care a îndrăznit       
să se întoarcă la Belgrad a fost – ce coincidenţă ! – chiar cel al Italiei. 



Copleşiţi şi noi de apăsarea care a pus stăpânire pe Belgrad, abia dacă am mai tresărit     
la 16.43, când o puternică bubuitură semnala un avion NATO care a spart bariera sonică  
în apropiere. Detunătura a răsunat şi în alte oraşe. Nici în Kosovo războiul nu mai este     
ce a fost. În această după-amiază, câteva obuze au fost lansate, aproape la întâmplare, 
către Priştina, Urosevac şi Prizren. La Belgrad nici nu s-a mai dat  alarma în această 
noapte. Am stat la taclale până târziu cu “scriitorul” Dragan şi un prieten al său.           
Erau atât de amărâţi, încât am făcut un haz de necaz incredibil, râzând ca proştii    
aproape la fiecare frază. Era suficient ca unul dintre noi să-şi amintească de război        
sau de vreo declaraţie belicoasă, că geamurile barului de la “Toplice” se cutremurau       
de hohotele noastre. Toată lumea ne privea ca pe nişte nebuni, însă a fost                       
o descărcare nervoasă binevenită, după atâtea tensiuni acumulate. 

Deasupra provinciei Kosovo au continuat să zboare avioanele şi în această noapte,        
însă nu au fost lansate decât 30 de proiectile, asupra localităţilor Priştina, Prizren, Pec       
şi Kosovopolje. La 22.45, în apropierea satului Besinje, gherilele UCK au atacat autobuzul 
care asigura legătura dintre Belgrad şi Priştina, prin Podujevo, singurul traseu ce nu a fost 
complet întrerupt  de bombardamente. Autobuzul ar fi trebuit să sosească la Priştina          
la 22.00, însă a întârziat din cauza atacurilor UCK asupra regiunii Podujevo. Când a ajuns 
la 6 km de Priştina, în apropierea unui pod avariat, separatiştii albanezi ascunşi în pădurile 
din zonă au organizat  o ambuscadă, deschizând focul asupra autobuzului. Cei doi şoferi    
şi trei dintre pasageri au fost grav răniţi de gloanţe. 

Artileria sârbă a atacat, în noaptea de sâmbătă spre duminică, la ora 22.00,         
localitatea Kruma, situată în nordul Albaniei, au anunţat martori oculari, citaţi de AFP.  
"Opt obuze au căzut la aproximativ 300 de metri de centrul oraşului. Nu ştim dacă există 
victime. Aparent nu s-au înregistrat pagube grave în Kruma, dar au fost bombardate         
şi satele din apropiere şi nu ştim încă dacă există morţi sau nu." Localitatea Kruma 
adăposteşte aproximativ 12.000 de persoane, dintre care 7.000 de refugiaţi, iar UCK      
şi-a stabilit o bază aici, cu aproximativ două săptămâni în urmă. 
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De când ne-am trezit, n-am mai avut  pace. Ardeam de nerăbdare să aflăm ce se întâmplă 
la negocieri. Delegaţia sârbă a sosit la ora 8.00, să discute cu generalul Michael Jackson  
la Kumanovo. Am continuat să ne amuzăm de variantele oferite de cele două părţi    
despre Kumanovo, fiecare încercând să-şi păstreze demnitatea neştirbită. Sârbii spuneau 
că este vorba de un aerodrom sportiv, în timp ce reprezentanţii NATO au declarat, sec,   
că discuţiile au loc într-o cazemată a bazei franceze instalată aici. De această dată, 
delegaţia Armatei Iugoslave era condusă de generalul Svetozar Marjanovic, adjunct           
al şefului Statului Major General, iar la negocieri asista şi generalul rus Evghenii Nikolaevici 
Barmiancev, ataşatul militar al Ambasadei Rusiei la Belgrad. În jurul bazei de la Kumanovo 
erau adunaţi peste 300 de jurnalişti din întreaga lume, care sunt cu greu ţinuţi la distanţă 
de militari. 



Mi-am pregătit corespondenţa pentru Ştirile de la ora 13.00, în care colegii m-au rugat     
să insist  asupra atmosferei din Iugoslavia şi a reacţiilor de până acum. Nu erau prea multe 
de spus. În aşteptarea rezultatelor negocierilor, totul părea încremenit în capitala 
iugoslavă. Pe feţele oamenilor, vigoarea şi îndârjirea au lăsat loc apatiei şi dezamăgirii. 
Nimănui nu-i mai păsa de ce se întâmpla la Kumanovo, pentru că toţi au înţeles              
că pacea înseamnă, de fapt, capitularea şi pierderea provinciei Kosovo. Toate eforturile 
mass-mediei controlate de guvern de a-i convinge pe oameni de contrariul par zadarnice. 
Mai ales că, spre deosebire de inspiraţia cu care manipulau informaţiile până acum, 
autorităţile au recurs la strategii tot mai penibile, care nu păcălesc nici măcar un copil     
de 5 ani. Cel mai ridicol mi s-a părut  un reportaj înregistrat pe unul din podurile 
belgrădene, unde cu greu au fost adunaţi 30-40 de oameni care declarau reporterilor      
că sârbii, conduşi de Slobodan Milosevic, au câştigat războiul. Însă, deşi erau membri      
de partid, selecţionaţi cu grijă şi aduşi aici, nu erau deloc convingători. 

NATO a înregistrat astăzi primele semne de pregătire a retragerii Armatei iugoslave        
din Kosovo, precum şi o scădere a intensităţii activităţilor militare din nordul şi centrul 
provinciei, relatează AFP. NATO dispune de informaţii potrivit cărora un tren încărcat        
cu echipament şi personal militar a părăsit oraşul Urosevac şi a trecut prin Lipljan, 
îndreptându-se către nord, în direcţia localităţii Kosovopolje. “Ar putea însemna    
începutul pregătirilor pentru o retragere," a conchis Jamie Shea, “Acest lucru trebuie        
să fie confirmat de fapte. În sud-vest, de-a lungul frontierei albaneze, luptele               
între sârbi şi UCK continuă şi nu există, pentru moment, vreo schimbare semnificativă."

                            
                                  Statuia morţii. Desen de Eugen Mihăescu



Aşa cum - de altfel - oficialii NATO au anunţat deja, atacurile aviaţiei asupra provinciei 
Kosovo au continuat şi astăzi, chiar în timpul desfăşurării negocierilor de pace.            
Încă de la 7.30, Djakovica a fost ţinta bombardamentelor, localitatea fiind lovită              
de 13 proiectile. În jurul prânzului, au fost anunţate explozii la Bujanovac, Suva Reka, 
Urosevac şi Priştina, apoi atacurile s-au înteţit. Eram în legătură prin Internet cu sârbii    
din alte părţi, care, la rândul lor, ţineau legătura telefonic sau prin radio cu prieteni       
sau cunoştinţe din Kosovo. Abia apucam să-mi notez efectele bombardamentelor.         
Opt proiectile lângă Prizren, zece la Decani, şase rachete în autogara de la Knin,                  
mai multe explozii în parcul natural de pe muntele Kopaonik, patru proiectile în satul Zur           
şi alte două la Planeje (lângă Prizren), trei proiectile la Rausic (lângă Pec), alte trei           
în satul Markovic (lângă Kursumlija), un mort şi un rănit din cauza exploziilor de la Donja 
Budriga (lângă Gnjilane) şi tot  aşa. În schimb, nici la Belgrad, nici în restul Serbiei           
nu au fost semnalate raiduri aeriene. 

De parcă n-ar fi fost destul pagubele provocate de bombe, în ultimele zile, Serbia a fost 
puternic afectată de furtuni. Zeci de mii de hectare de culturi agricole au fost, efectiv, 
devastate de vânt şi grindină. Adevărul este că n-am văzut în viaţa mea furtuni ca aici. 
Cerul se acoperea în câteva minute de nori plumburii, cu nuanţe violet, trăznetele  
brăzdau orizontul fără încetare, iar ploaia torenţială era însoţită de bucăţi de gheaţă   
mari cât oul de porumbel. N-am găsit  decât o explicaţie pentru violenţa furtunilor,        
care treceau la fel de repede cum au sosit. Chiar dacă pare ridicol, sunt convins             
că se datorau raidurilor aeriene, zborul avioanelor încărcând norii de electricitate statică. 
S-au adăugat efectele războiului meteorologic, sârbii folosind adesea, pentru a împiedica 
atacurile NATO, dispozitive care provocau nori şi ploaie, iar Alianţa Nord-Atlantică 
declanşând alte sisteme electrostatice, pentru a împrăştia norii. Din acest joc dement     
cu natura, rezultau furtuni imposibil de controlat. 

Ca o palidă compensaţie pentru tot ce se întâmpla aici, UEFA a dat  un ultimatum   
federaţiei irlandeze de fotbal, pentru a reprograma meciul cu Iugoslavia, din preliminariile 
Campionatului European din 2000. Iniţial, UEFA atribuise victoria cu 3-0 în favoarea 
sârbilor, după ce Irlanda refuzase să acorde vize de intrare în ţară fotbaliştilor iugoslavi. 
Rezultatul a nemulţumit pe toată lumea. Sârbii au declarat că n-au nevoie de pomană,   
iar irlandezii au făcut apel împotriva deciziei. 

Deşi declaraţiile politicienilor au început să mă plictisească tot  mai tare, nu am putut      
să nu reţin una dintre ele. Preşedintele Partidului Democrat Zoran Djindjic a avut, brusc,   
o revelaţie şi a trimis o scrisoare celor trei negociatori ai comunităţii internaţionale,      
Martti Ahtisaari, Viktor Cernomîrdin şi Strobe Talbott, cerând garanţii de securitate       
pentru sârbii din Kosovo, după retragerea forţelor iugoslave din provincie. "Mă tem         
ca întoarcerea refugiaţilor albanezi să nu coincidă cu plecarea sârbilor," a scris Djindjic. 
"Trebuie ca sârbii să obţină garanţii care să-i asigure că forţele internaţionale îi vor proteja 
imediat şi nu după stabilirea unei administraţii internaţionale pentru Kosovo. În lipsa    
unor asemenea garanţii, este dificil să se creadă că majoritatea sârbilor din Kosovo        
va rămâne în provincie."



Marko Milosevic, fiul preşedintelui iugoslav, a transferat, în urmă cu 6 luni, 5 milioane      
de mărci germane în bănci sud-africane, informeaza "Sunday Times". Marko Milosevic      
a făcut acest transfer personal, în vederea unei plecări din Serbia. Ziarul a precizat          
că familia preşedintelui iugoslav s-a interesat în legătură cu obţinerea vizelor                  
şi cu vaccinările necesare pentru a pleca în Africa de Sud. Marko Milosevic                  
este proprietarul unei pizzerii şi a unei discoteci la Pozarevac, oraşul natal al preşedintelui 
iugoslav. Nelson Mandela, care îi va ceda postul de preşedinte, la 16 iunie,                     
lui Thabo Mbeki, a provocat o controversă luna trecută, afirmând că Milosevic                
nu va fi expulzat  dacă ar fugi din Iugoslavia şi ar încerca să se refugieze în Africa de Sud. 
Ministrul de Interne Mangosuthu Buthelezi a dezminţit  repede afirmaţia preşedintelui, 
declarând că Africa de Sud nu va autoriza intrarea unui "criminal ca Milosevic"               
pe teritoriul său. 

Ceea ce se întâmpla acum în Iugoslavia ne afecta emoţional şi pe noi, deşi ne străduiam 
din răsputeri să fim cât mai obiectivi. Dar era imposibil să rămâi indiferent                       
în faţa dezamăgirii generale. Astăzi, Eugen Mihăescu a transmis pentru “Cotidianul”      
unul din cele mai violente eseuri ale sale, care avea să fie publicat abia în numărul         
de marţi al ziarului, pentru că a ajuns cam târziu. Purta titlul “… de mamă” şi,                
ca de obicei, mi-am ajutat prietenul să-l transmită prin Internet în România.  

“Până unde aroganţa şi puterea pe care ţi le dau banii lumii pot  să ajungă ? Până aici,    
la limita neobrăzării, la forţarea unui popor la capitulare… Unde eşti tu, MacArthur,         
să-ţi vezi pigmeii ? Dar tu, Monty ? Cum i-ai trage tu, Montgomery, de urechi ! Aşa se face 
pacea şi se scrie istoria, mă, ofiţeraşi de cancelarie ? Asta e tot ce v-a lăsat ca moştenire 
marele Patton ? Nu sunteţi nici militari, nici politicieni, purtători moderni de salată          
de fructe vărsată pe pieptul uniformei ! Cine v-a proţăpit acolo, în fruntea              
ierarhiei militare ? Şi vă mai miraţi că progeniturile voastre se împuşcă unele pe altele   
prin şcoli… Nu uitaţi un lucru şi luaţi aminte: “Dumnezeu nu bate cu băţul.” Voi vreţi        
să umiliţi un popor întreg, silindu-l să îngenuncheze ? Păi, dacă după ce v-aţi umflat       
de trufie, ghiftuiţilor, că sunteţi aşa de puternici, de ce aţi telefonat, mă, să vă cereţi 
scuze Chinei, patru zile la rând ? Vă era frică să nu vă înece chinezii în scuipat ? Atunci,          
de ce ne-aţi lăsat  sub ruşi 50 de ani, laşilor ? Fie ţărâna uşoară eroilor care au murit 
degeaba… Acum, atunci şi altădată. 
Eugen Mihăescu, Belgrad, duminică, 6 iunie 1999.”

Poate că, citit fără intonaţia lui Eugen Mihăescu, textul îşi pierde un pic din duritate,     
însă atunci când mi l-a dictat, am fost adânc impresionat. Nici nu puteam fi altfel,        
când vedeam ce se întâmplă în jur. Ceva din indignarea şi tristeţea sa mi s-a transmis      
şi mie, când am intrat în direct prin telefon, pentru Ştirile ProTV de la 19.30.                  
N-am fost la fel de vehement, însă nu am putut  să nu accentuez din nou asupra 
atmosferei decepţionante de aici. 



                           
                            Generalul Michael Jackson la negocierile de la Blace

Forţele sârbe au incinerat cadavrele unora dintre etnicii albanezi ucişi Kosovo,          
pentru a distruge dovezi le atrocităţi lor comise pe ter i tor iul provinciei ,                
informează săptămânalul britanic "The Observer". Citând trei martori, publicaţia 
precizează că aceştia au văzut un nor de fum ridicându-se deasupra minei Trepca,       
unde "escadroanele morţii" sârbe ar fi ars sute de cadavre, în cea mai mare parte      
bărbaţi sau tineri apţi de luptă. Cadavrele erau transportate cu camionul, apoi incinerate 
într-un ritm de cel puţin 100 pe zi, iar cenuşa a fost vărsată în puţuri abandonate.       
Morţii fuseseră dezgropaţi din gropile comune din valea Drenica, unde erau duse  
cadavrele prizonierilor de origine albaneză ucişi în închisoarea de la Smrekovnica.

Am continuat  să fim atenţi la ştirile transmise de posturile de radio şi televiziune      
despre negocierile de la Kumanovo. Spre dezamăgirea noastră, RTS şi-a concentrat 
jurnalul mai mult  asupra luptelor de la graniţa iugoslavo-albaneză, prezentând un reportaj 
realizat în zona localităţilor Kosare şi Gorozup. Imaginile arătau sate în care nici o casă     
nu mai rămăsese întreagă, în urma bombardamentelor efectuate de NATO                     
cu avioanele B-52. Sârbii spuneau că au ucis cel puţin 500 din cei 4.000 de luptători UCK 
participanţi la ofensivă, fără să amintească nimic despre pierderile suferite de ei.      
Despre negocierile de la Kumanovo nu au spus mare lucru, însă am remarcat că,            
în ştirea difuzată la RTS, crainicii nu conteneau să insiste că militarii sârbi discută           
cu reprezentanţii Naţiunilor Unite şi să-l numească pe generalul Michael Jackson        
“şeful delegaţiei ONU”. 

La ora 19.00, cele două delegaţii au întrerupt pentru două ore negocierile                     
de la Kumanovo. Pentru cină şi consultări cu Belgrad-ul şi Bruxelles-ul. Sârbii insistau 
asupra importanţei rolului ONU în procesul de pace şi solicitau ca retragerea forţelor lor 
din Kosovo să dureze două săptămâni şi nu una, cum cerea NATO, motivând                  
că au probleme cu carburanţii, iar şoselele şi vehiculele de care dispun sunt avariate.    
Mai solicitau garanţii de securitate pentru sârbii care vor rămâne în provincie şi asigurări 
că UCK nu va pune stăpânire pe Kosovo. La rândul lor, reprezentanţii NATO le-au propus  
o variantă conform căreia bombardamentele vor înceta pentru 24 de ore, timp în care 
sârbii trebuiau să dea dovezi clare că încep retragerea din provincie, abia după aceasta 
urmând ca raidurile aeriene să înceteze definitiv. 



După pauza de cină, însă, negocierile de la Kumanovo nu au mai fost reluate.         
Nebojsa Vujovic a declarat că delegaţia sârbă a dat  dovadă de bunăvoinţă şi a arătat      
că este gata să continue discuţiile, acuzând reprezentanţii NATO pentru blocaj.  
“Iugoslavia este gata să accepte desfăşurarea în Kosovo a unei forţe internaţionale         
de menţinere a păcii, sub egida ONU, care să fie alcătuită conform unei rezoluţii              
a Consiliului de Securitate. Venisem aici cu bune intenţii, având mandatul Guvernului          
şi Parlamentului de a negocia pacea…”

Mult  mai tranşant, generalul Michael Jackson, care a anunţat întreruperea negocierilor, 
deşi delegaţia NATO ar fi fost dispusă să le reia, a afirmat: “Deocamdată, nu există       
altă alternativă decât reluarea şi intensificarea bombardamentelor.” Astfel încât,           
după 40 de ore de pauză, la 1.18, la Belgrad sunau din nou sirenele alarmei aeriene. 
Alarma a fost declanşată în toate oraşele iugoslave şi bombardamentele nu au întârziat. 
Am urcat repede pe hotel “Toplice”, însă Belgradul nu a fost atacat până la ora 2.00,   
când am văzut câteva tiruri răzleţe ale antiaerienei din cartierul Zvezdara,                     
de unde s-au auzit bubuiturile înfundate ale unor explozii, după care, până la 6.28,     
când s-a ridicat alarma, în capitala iugoslavă a fost linişte. 

               

                Colaj de Eugen Mihăescu, realizat după vizita la Novi Sad

În Kosovo, însă, a fost prăpăd. În câteva ore, avioanele au lansat peste 110 proiectile, 
concentrându-se asupra sudului provinciei. Şi în special asupra localităţilor Priştina, 
Prizren, Suva Reka, Decani, Markovic, Kursumlija şi Pec. În numai 30 de minute,        
asupra muntelui Rudnik, unde se afla un releu al RTS şi în pădurile căruia erau ascunşi 
militarii sârbi, au fost  lansate aproape 40 de proiectile de diferite tipuri. Iar în zona satului 
Planeje, sârbii au anunţat că au căzut peste 100 de tone de bombe. După o asemenea 
avalanşă mortală, am renunţat să-mi mai notez toate detaliile distrugerilor provocate      
de raidurile din această noapte. Nu mai voiam decât să dorm, sperând că dimineaţa       
va aduce veşti noi despre negocierile de pace. 
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Consiliul permanent  al NATO a constatat un blocaj în discuţiile dintre militarii aliaţi           
şi cei iugoslavi, în privinţa unei retrageri a forţelor iugoslave din Kosovo, şi a luat decizia 
să apeleze la G-8 pentru soluţionarea acestor diferende, informează AFP.             
"Consiliul permanent al NATO a reţinut că partea iugoslavă şi-a modificat atitudinea 
duminică, imediat  după sosirea la Kumanovo a ataşatului militar rus la Belgrad,                
în calitate de observator," au precizat surse diplomatice din cadrul Alianţei.         
Modificarea punctului de vedere iugoslav pare a fi consecinţa unei înăspriri a poziţiei ruse. 
"E o problemă la Moscova." 

Doborâţi de oboseală, am dormit  mai mult. La 10.19, am fost  treziţi de o bubuitură 
puternică. “Ai auzit-o şi tu ?” m-a întrebat  Mile. Nici n-am apucat să coborâm din camere, 
că, la 10.41, încă o bubuitură zguduia zidurile clădirilor, urmată de vuietul unor avioane 
care se îndepărtau. Explicaţia Comandamentului Apărării civile, cu spargerea          
barierei sonice în apropiere, ne-a făcut să zâmbim. Simţiserăm cu toţii vibraţiile exploziilor. 
Ne-am grăbit către Media Center, să aflăm ultimele ştiri despre negocierile de pace. 

În locul lor, am aflat mai mult veşti proaste. Şase militari ai Corpului III al Armatei 
Iugoslave au fost condamnaţi la câte 6 luni de închisoare, pentru că, după ce au fost  lăsaţi 
să meargă acasă în permisii, au refuzat să se mai întoarcă pe front. Alţi doi au primit 
aceeaşi pedeapsă pentru că au fugit din unitate. Şi încă doi au fost condamnaţi               
la câte 9 luni de închisoare, pentru că şi-au părăsit unităţile şi s-au apucat  să jefuiască 
oamenii dintr-un sat din Kosovo. Guvernul iugoslav a anunţat două înlocuiri                     
în conducerea Armatei: gen.col. Ratomir Ristic a fost numit  adjunct al ministrului Apărării, 
iar gen.mr. Jugoslav Kodjopeljic – locţiitor al ministrului Apărării pentru probleme       
militar-economice. Agenţia independentă de presă BETA, care a transmis                 
câteva comentarii în care sublinia discordanţele dintre realitate şi modul în care         
presa controlată de guvernul de la Belgrad prezenta situaţia din ultimele zile,                 
şi-a oprit  astăzi, timp de mai multe ore, difuzarea ştirilor prin Internet,                         
din cauza unei ciudate “defecţiuni tehnice”. 

                    
         Delegaţia militară iugoslavă, plecând de la negocierile de la Kumanovo



Delegaţiile militare ale NATO şi Iugoslaviei au stabilit un "mecanism" de a rămâne            
în legătură "la un nivel de lucru mai scăzut", a declarat purtătorul de cuvânt al Alianţei 
Nord-Atlantice Jamie Shea, citat de AFP. "Acest  lucru nu presupune, în mod necesar, 
existenţa unor întâlniri, ci numai contacte periodice care se pot concretiza prin telefon      
sau prin fax. În caz că iugoslavii îşi schimbă părerea, credeţi-mă că ştiu ce număr           
să formeze."

Am vorbit cu profesorul Lucian Pavel, care a fost din nou la Novi Sad, să-şi ţină      
cursurile de limba română, şi mi-a povestit că, pe o serie de blocuri din oraş,     
conducerea Armatei Iugoslave a lipit anunţuri prin care interzicea accesul locatarilor        
în clădiri. Motivul era că structura de rezistenţă a acestora a fost serios avariată             
de bombele căzute în apropiere şi se puteau prăbuşi oricând datorită vreunei explozii 
apropiate. 

                        
                              Resturile podului Zezeljev din Novi Sad

Răsfoind ziarele de azi, mi-a atras atenţia o ştire din cotidianul “Danas”, în care era 
prezentată scrisoarea deschisă a locuitorilor unui imobil din Nis, în care aceştia cereau 
demontarea de pe acoperişul clădirii a emiţătoarelor RTS, de teamă că va fi bombardată 
de avioanele NATO. “Emiţătoarele au fost amplasate pe acoperiş acum o săptămână,    
fără să fim anunţaţi sau să ni se ceară acordul,” se spunea în scrisoare. “De când cineva  
a decis să plaseze această “bombă atomică” deasupra capetelor noastre, trăim cu toţii     
cu teama că vom muri sub dărâmături.” M-am înfiorat, amintindu-mi că, şi pe un acoperiş 
de lângă hotel “Toplice”, apăruseră de mai multă vreme două antene parabolice,     
mascate cu o folie de plastic. 

Vojislav Seselj, liderul Partidului Radical din Serbia (SRS), a prezis zile foarte grele     
pentru Iugoslavia, dacă planul de pace va fi aprobat. Într-un interviu pe care l-am citit     
în cotidianul “Glas javnosti”, Seselj spunea o grămadă de adevăruri, însă pe un ton       
mult  prea agresiv că să poată fi credibil. "Cred că trebuia să rezistăm până la capăt. 
Agresiunea ar fi încetat  inevitabil într-o zi. Am plătit un preţ prea mare pentru a renunţa 
să apărăm Kosovo. Planul este extrem de nefavorabil Serbiei şi radicalii nu îi vor accepta 
pe ocupanţii americani, englezi, germani şi francezi şi - cu atât mai mult - nu vor accepta 
retragerea totală a Armatei şi a Poliţiei noastre din Kosovo. În viitor, situaţia Iugoslaviei    
va fi foarte dificilă. Va exista hrană, însă va trebui raţionalizată aprovizionarea,          
multe persoane vor rămâne fără slujbe şi nu vor avea cu ce să îşi cumpere mâncare.” 



Liderul SRS reproşa că planul de pace nu menţionează că provincia Kosovo face parte    
din Serbia şi nici nu vorbeşte de integritatea teritorială a ţării. Însă, parcă pentru a-şi lipsi 
de credibilitate afirmaţiile, Seselj nu s-a abţinut să se dea în spectacol, ironizând   
Tribunalul de la Haga, care încă nu l-a pus pe lista criminalilor de război: "TPI îi pune       
pe listă pe cei cărora le e frică să ajungă la Haga. De ani de zile aspir să merg acolo        
şi degeaba.” 

O altă personalitate a spaţiului iugoslav, un adevărat înţelept, ale cărui vorbe - din păcate 
- au fost  rareori ascultate, făcea tot azi, o scurtă analiză a situaţiei din Kosovo.          
Fostul lider politic al UCK Adem Demaci declara că albanezii sunt marii pierzători              
ai acestui război. “Acum, nu este exclus un exod masiv al sârbilor care trăiesc în Kosovo. 
Comunitatea internaţională nu va reuşi nimic, niciodată, dacă sârbii şi albanezii              
nu vor ajunge să se înţeleagă.” Demaci, care nu a părăsit o clipă Priştina, a criticat dur 
atitudinea celorlalţi lideri ai albanezilor din Kosovo. “Când bombele au început să cadă,    
au fugit cu toţii. Mulţi dintre ei au averi imense şi au pierdut mult  în ochii poporului. 
Înainte de război, spuneau că sunt gata să accepte soarta hărăzită de Dumnezeu,        
însă au plecat cu toţii şi se lăfăie în birouri elegante şi sigure din Occident. La fel             
ca liderii UCK, şi Ibrahim Rugova şi-a pierdut reputaţia pe care o avea în rândul    
oamenilor obişnuiţi, pentru că n-a ştiut să aleagă momentul când s-a dus să negocieze    
cu Milosevic. După care a plecat din ţară...” 

"Primul meu obiectiv îl reprezintă întoarcerea refugiaţilor,” a declarat Ibrahim Rugova,  
într-o conferinţă de presă susţinută împreună cu premierul spaniol Jose Maria Aznar.  
“Este nevoie de oameni care să contribuie la reconstrucţia provinciei, cu ajutorul altor ţări. 
Sunt gata să colaborez cu administraţia internaţională, cu NATO, cu toate părţile implicate, 
atât  civile, cât şi militare." Referindu-se la atitudinea Armatei de Eliberare din Kosovo, 
Rugova a subliniat că "mulţi dintre membrii UCK îl susţin şi îl ascultă ca pe un preşedinte". 

După prânz, am făcut o pauză şi m-am plimbat prin Belgrad. Am observat că oraşul,     
atât  de curat  până acum, începea să fie năpădit de gunoaie. Mai târziu, am aflat            
că maşinile companiei de salubritate nu mai au carburanţi şi nu mai pot ieşi pe străzi. 
Voiam să mă plimb, pentru că de dimineaţă observasem ceva ciudat. Într-adevăr,   
oamenii aveau alt mers şi altă privire, faţă de ultimele zile. Odată cu impasul negocierilor, 
sârbilor parca le-a mai venit inima în piept. Aveam senzaţia stranie că se bucură             
că bombardamentele s-au reluat, dintr-o speranţă nebună că războiul va avea                 
un alt sfârşit şi nu vor pierde totul. 

În Kosovo, raidurile aeriene se reluaseră încă de dimineaţă, când au fost  bombardate 
localităţile Priştina, Pec şi Strpce. La 16.04, sunau sirenele alarmei aeriene şi în Belgrad, 
după majoritatea oraşelor Serbiei. La 16.15, cinci proiectile au lovit  satul Mrsac,             
de lângă Kraljevo. Cinci minute mai târziu, alte şapte proiectile au explodat la Dobricevo, 
lângă Cuprija. Cinci bombe au lovit  pulberăria de la Jagodina, iar alte opt au avariat  
casele satului Vinorac, din apropiere. La 17.30, şapte explozii puternice au fost semnalate 
la Sjenica, iar la 17.45, a fost bombardată ferma “Ekofarm” din satul Donja Budriga,       
de lângă Gnjilane. În urma exploziilor, trei ciobani care păşteau o turmă de 2.500 de oi      
au murit pe loc. 



De-a lungul după-amiezii, NATO a lansat peste 60 de proiectile asupra provinciei Kosovo. 
Localităţile vizate au fost Prizren, Srbica, Priştina, Glogovac şi Vucitrn. După ora 15.00,     
o escadrilă de bombardiere B-52 a lansat, vreme de 5 ore, zeci de bombe cu fragmentaţie 
asupra poziţiilor Armatei Iugoslave de la graniţa cu Albania, în raioanele Morina şi Vrbnica, 
de pe muntele Pastrik. Sârbii au anunţat, însă, că bombardamentele nu au reuşit            
să provoace pe linia frontului breşe prin care să se infiltreze “teroriştii UCK”. La 18.40, 
când îmi aşteptam rândul să-mi transmit corespondenţa pentru Ştiri, s-a ridicat        
alarma aeriană la Belgrad, fără să fim atacaţi. 

NATO a finalizat planul de operaţiuni prevăzut pentru viitoarea forţă internaţională          
de securitate în Kosovo (KFOR), informează AFP, citând surse de la sediul din Bruxelles. 
Planul a fost aprobat  de Comitetul militar al Alianţei şi urmează să fie confirmat               
la nivel politic, de Consiliul Permanent. Conţine "reguli de angajament" (adică reguli         
de deschidere a focului) pentru cei 50.000 de militari care vor face parte din KFOR           
şi precizează viitoarele misiuni ale acesteia în provincia sârbă. De asemenea,            
planul prevede ca această forţă să îi poată aresta pe criminalii de război care au fost daţi 
în urmărire de Tribunalul de la Haga.

În timpul jurnalului, înaintea mea l-am auzit transmiţând din Albania pe Cătălin Radu 
Tănase, care fusese trimis acolo să povestească despre negocierile de pace şi apoi           
- dacă va fi posibil - să intre în Kosovo, odată cu trupele NATO. Am vorbit cu colegii       
din ţară şi le-am cerut numărul lui de telefon mobil, pentru a ţine legătura                      
şi a ne coordona relatările, în funcţie de ce afla fiecare dintre noi. Cu această ocazie,      
de la Bucureşti m-au anunţat să mă pregătesc pentru încă o transmisie în această seară, 
pentru ştirile de la miezul nopţii. Toată lumea aştepta rezultatul întâlnirii de la Bonn,  
dintre miniştrii de Externe ai ţărilor G-8, care lucrau la un proiect de rezoluţie pe care      
să-l propună Consiliului de Securitate al ONU. 

                                
             Incendiu la rafinăria din Novi Sad, după un bombardament NATO

Deşi la noi informaţiile ajungeau cam greu, de această dată, radiourile sârbeşti au urmărit 
pas cu pas ce se întâmpla la Bonn. SUA solicitase o reuniune a Consiliului de Securitate 
pentru ora 19.00 GMT, însă discuţiile pe proiectul de rezoluţie mergeau foarte greu.        
La un moment dat, Igor Ivanov a solicitat o pauză, pentru a se putea consulta               
cu guvernul de la Moscova, din cauza a două puncte care ridicau dificultăţi majore.            
În acelaşi timp, Gunter Pleuger, director politic în Ministerul german de Externe, se afla     
la Beijing, încercând să obţină sprijinul Chinei la votarea rezoluţiei Consiliului                  
de Securitate.  



Se făcuse destul de târziu şi miniştrii de Externe ai G-8 mai aveau de finalizat              
încă 5 din cele 33 de paragrafe ale proiectului. Până la urmă, finalizarea documentului       
a fost amânată. După cum a anunţat ministrul de Externe britanic Robin Cook,            
dacă nu intervine nimic, mâine, la Koln, G-8 urma să finalizeze proiectul de rezoluţie, 
textul fiind imediat comunicat Consiliului de Securitate, ai cărui membri îşi vor începe 
consultările neoficiale. În acelaşi timp, vor continua discuţiile tehnico-militare de la graniţa 
cu Macedonia, dintre reprezentanţii NATO şi cei ai Armatei Iugoslave. În continuare, 
scenariul propus prevedea începerea retragerii verificabile a forţelor sârbe din Kosovo, 
suspendarea bombardamentelor NATO, votul oficial al Consiliului de Securitate          
pentru adoptarea rezoluţiei, urmat de intrarea primelor trupe NATO în Kosovo.            
Acest scenariu urma să permită ONU să acorde G-8 autoritatea morală (chiar dacă          
nu şi cea juridică), pentru ca sârbii să poată accepta acordul militar.  

Kremlinul a refuzat să comenteze o informaţie difuzată pe prima pagină a cotidianului 
britanic "Daily Telegraph", potrivit  căreia lucrările G-8 de la Bonn au fost prelungite        
din cauza faptului că Boris Elţîn dormea, în timp ce delegaţia rusă încerca să ia legătura   
cu el. "Am auzit  această informaţie la televiziune," a declarat  un purtător de cuvânt         
al Kremlinului, refuzând să facă orice alt comentariu pe această temă. Cotidianul             
a subliniat că "tentativele lui Ivanov de a obţine acordul la cel mai înalt  nivel la Moscova  
s-au soldat cu un eşec".

În această vreme, la cafeneaua “Farigi” de la postul de frontieră iugoslavo-macedonean  
de la Presevo-Tabanovce, avea loc o întâlnire între o delegaţie iugoslavă condusă           
de Neboisa Vujovic şi una americană, în frunte cu generalul Robert  Foglesong, din cadrul 
US Air Force. Discuţiile au durat trei ore, s-au încheiat cu puţin înainte de 22.00 şi urmau     
să fie reluate mâine. Totuşi, un purtător de cuvânt al bazei NATO de la Skopje a dezminţit 
că întâlnirea ar fi avut loc. "Este complet fals. Nu avem cunoştinţă de o astfel de reuniune. 
Nu era prevăzută nici o întâlnire între militari în această seară." 

Aşteptând transmisia pentru Ştirile de la ora 0.00, am stat de vorbă cu Nelu. Discuţia       
a ajuns inevitabil la subiectul Milosevic şi l-am întrebat cine ar putea să ia locul 
preşedintelui iugoslav la viitoarele alegeri, anticipate sau nu. Mă îndoiam că vreunul   
dintre liderii de acum ai Opoziţiei ar avea autoritatea morală sau popularitatea să câştige 
un scrutin. Nelu mi-a spus: “Există unul, numai nu-l ştii tu, pentru că n-a ieşit încă în faţă. 
Este un om adevărat şi va ieşi când va fi momentul.” Insistând să aflu                    
numele misteriosului personaj, Nelu mi-a răspuns: “Vojislav Kostunica”. Adică    
preşedintele micului Partid Democrat din Serbia (DSS), desprins din Partidul Democrat      
al lui Zoran Djindjic. Într-adevăr, mi-am amintit de numele lui, pentru că reţinusem      
chiar astăzi o declaraţie foarte interesantă a acestuia, care - la fel ca Adem Demaci - 
spunea că, odată cu retragerea forţelor sârbe din Kosovo şi venirea trupelor de menţinere 
a păcii, s-ar putea declanşa un exod masiv al sârbilor din provincie. Comentând    
declaraţia purtătorului de cuvânt al Pentagonului Kenneth Bacon, care spunea că sârbii 
sunt liberi să plece din Kosovo, dacă vor, Kostunica a spus: “Această afirmaţie arată         
că reprezentanţii SUA au luat în calcul deja varianta plecării sârbilor din provincie            
şi aceasta nu îi deranjează. Oricum, odată cu retragerea militarilor noştri, în Kosovo         
nu va mai fi loc şi pentru sârbi.” 



Un număr de 2.000 de puşcaşi marini americani, îmbarcaţi la bordul a trei nave staţionate 
în apele teritoriale greceşti, continuau să aştepte autorizaţia autorităţilor pentru a debarca 
şi a pleca apoi, cu autobuzele, spre Macedonia, de unde ar urma să fie desfăşuraţi          
în Kosovo, informează AFP. Un reprezentant al Guvernului elen a declarat, însă,              
că puşcaşii marini americani nu vor fi autorizaţi să tranziteze teritoriul Greciei            
decât  după ce se vor înregistra progrese "palpabile" în negocierile pe care        
comandanţii NATO le poartă cu reprezentanţii Armatei iugoslave asupra modalităţilor       
de retragere a trupelor sârbe din Kosovo. 

La 23.29, au sunat sirenele alarmei aeriene. După 20 de minute, am urcat  repede          
pe acoperiş, pentru că afară se auzeau bubuiturile unor explozii. Avioanele NATO     
veneau dinspre nord. Au atacat întâi satele Bukovac, Brankovac şi Beska,                      
de pe muntele Fruska Gora. Vedeam tirurile antiaerienei, care încerca să stăvilească 
atacul. La un moment dat, o serie de 10 explozii imense au luminat cerul dinspre rafinăria 
de la marginea Novi Sad-ului. A izbucnit  un incendiu foarte mare, care avea să fie stins 
abia spre dimineaţă, şi un nor de fum s-a ridicat  deasupra oraşului. O bombă                
cu fragmentaţie a explodat  în mijlocul cartierului Shanghai, de lângă rafinărie, omorând  
un bărbat de 30 de ani şi rănind grav alte 6 persoane (printre care un copil de 6 ani). 
Câteva zeci de persoane au suferit  răni uşoare, 5 case au fost complet distruse şi cel puţin 
50 avariate. 

                           
                Podul peste Velika Morava de lângă Mijatovac, distrus de NATO

În afară de noi, pe acoperiş urcase pentru prima dată şi Teodora, corespondenta      
postului Radio România Actualităţi, care sosise de puţină vreme la Belgrad. Grupul nostru 
era destul de mare şi cam gălăgios. Am încercat de câteva ori să le atrag atenţia            
să vorbească mai încet, pentru că am putea avea probleme, însă era imposibil                
să ne reţinem exclamaţiile de spaimă sau oroare, când vedeam ce se întâmplă.         
“Uite, acolo !” striga Eugen Mihăescu. “Încă una în dreapta !” exclama Dobrivoi,            
într-una din puţinele nopţi în care urcase şi el pe acoperiş. “Dă-te la o parte, să pot face 
poze !” se agita George Roncea. “Atenţie ! Ţineţi-vă de ceva, că s-ar putea să explodeze 
lângă noi !” zbieram şi eu. Mile se învârtea ca un leu în cuşcă, de pe un colţ pe altul         
al acoperişului. 



Avioanele NATO zburau la mare înălţime şi coborau în picaj, lansând rapid câteva rachete, 
după care se ridicau din nou. Pe lângă artileria obişnuită, sârbii trăgeau din plin              
cu tunurile antiaeriene de mare calibru. La un moment dat, au lansat un snop de rachete 
sol-aer, reuşind să doboare două rachete care se îndreptau către aeroportul Batajnica. 
Câteva minute mai târziu, am înlemnit. Am văzut pe cer două explozii puternice,      
urmate, la câteva secunde, de alte două, la nivelul solului. Radio Pancevo, pe care           
îl ascultam cu o ureche, a anunţat că fuseseră doborâte două din avioanele inamice. 

Am privit neputincioşi una din rachetele aer-sol care se îndrepta către Pancevo,            
fără ca antiaeriana să o poată lovi. La un moment dat, steluţa din coada rachetei,       
care ne permitea să-i urmărim traiectoria s-a stins. “Atenţie la Pancevo !” am strigat eu.   
“O să lovească rafinăria !” Ultimele cuvinte mi-au fost acoperite de o bubuitură puternică 
şi o imensă ciupercă de foc ne-a luminat feţele. Parca în acel moment ar fi răsărit  soarele 
de după dealul care ne despărţea de Pancevo. Abia după vreo 5 minute, flacăra a coborât 
puţin, continuând să coloreze în portocaliu întregul orizont. “Mama lor de criminali !”        
a exclamat Eugen Mihăescu. În timp ce bubuiturile se înteţeau dinspre aeroportul 
Batajnica, avioanele au lansat încă trei rachete aer-sol către rafinăria din Pancevo.           
Deşi păreau că plutesc atât de lent către ţintă, sârbii nu au reuşit  să le doboare.         
Încă trei explozii şi-au ridicat ciupercile de foc de după deal, înteţind incendiul               
de la cele patru rezervoare care au fost lovite. Un nor imens de fum s-a înălţat pe cer        
şi simţeam deja miros de motorină arsă. 

În Marea Britanie, Ministerul Finanţelor a respins ferm, recent, o cerere a Ministerului 
Apărării, prin care acesta solicita o suplimentare a bugetului său cu suma de 1,2 miliarde 
de lire sterline, pentru a putea face faţă cheltuielilor legate de continuarea operaţiunilor 
din Kosovo, potrivit  cotidianului "The Independent". Ministrul Finanţelor Gordon Brown      
a replicat că cea mai mare parte a cheltuielilor legate de aceste operaţiuni              
trebuie acoperită din bugetul ce revine ministerului Apărării. "Dacă forţele armate         
nu-şi pot rezolva singure, în cadrul bugetului de care dispun, problemele cu care             
se confruntă, atunci care mai este menirea lor ?"

                  
                      Antiaeriana Belgradului contra avioanelor NATO



În timp ce îi înjuram furioşi pe piloţii americani, am auzit zdrăngănitul scării de metal       
cu ajutorul căreia ne urcam pe casa liftului. Crezând că este Teodora, care tocmai 
coborâse până în cameră, m-am apropiat să o ajut. Am îngheţat cu mâna întinsă:          
pe scară urca un poliţist sârb, în timp ce altul striga să coborâm imediat. Am mai apucat 
să le spun celorlalţi să scape cumva de lanternele pe care le avea fiecare, că sârbul          
a şi ajuns lângă noi. Mile a intervenit imediat şi i-a spus că suntem ziarişti români           
şi urmărim atacurile ticăloşilor de americani, însă poliţistul ne-a cerut, pe un ton răstit,     
să coborâm imediat în holul hotelului. 

Aveam inima cât un purice, pentru că eram singurul care nu îmi puteam justifica      
prezenţa la Belgrad, deoarece nu mai aveam acreditare de război. În câteva clipe,            
mi s-au derulat în minte viitoarele variante ale aventurii mele în Iugoslavia. Mă şi vedeam 
arestat, “scuturat” un pic, ca să-mi vină mintea la cap, eventual băgat puţin la puşcărie   
şi, în fine, făcut pachet şi expulzat în România. Îmi imaginam privirile ofiţerilor               
de la Centrul militar de presă, clătinând neîncrezători din cap, în timp ce aş fi încercat     
să-i conving că nu înţelesesem bine că trebuia să mă întorc acasă. Doar fuseseră      
destul de clari… În timp ce coboram scările, am profitat  de neatenţia poliţistului            
din spatele meu şi, simulând că m-am dezechilibrat, m-am sprijinit cu mâna dreaptă        
de nişte cutii de carton depozitate lângă uşa de la casa liftului, lăsând, discret,              
să-mi alunece lanterna în spatele lor. Înţelesesem că poliţiştii erau furioşi, crezând          
că semnalizam piloţilor inamici poziţia noastră, cu ajutorul lanternelor. 

Am coborât pe scări, pentru că Nelu blocase, ca de obicei, lifturile. Ajunşi la etajul nostru, 
le-am cerut poliţiştilor să mă lase să-mi iau actele din cameră. În timp ce le explicam      
că n-am pe unde să dispar şi le arătam că nu am nici o legitimaţie la mine, l-am observat 
pe Eugen Mihăescu strecurându-se pe holul dinspre camera sa. Am continuat să gesticulez 
şi i-am strigat lui Mile să le explice sârbilor ce doresc, că mie mi se împleticea limba         
în gură. Până la urmă m-au lăsat, însă mi-au spus să cobor imediat, agitându-mi            
pe sub nas bastoanele de cauciuc, pentru a fi mai convingători. 

Am intrat în cameră şi m-am uitat de jur-împrejur, căutând o idee salvatoare.           
Aveam paşaportul la mine, însă nu-l arătasem poliţiştilor. Am luat  vechea acreditare        
de război, dar, când să ies pe uşă, m-am gândit  că e mai rău dacă o văd. Am ascuns-o 
într-un pachet de ţigări şi mi-am înfipt în piept, lângă insigna cu simbolul “Target”,          
pe care o purtam tot timpul, încă o insignă metalică, simbolizând vechea stemă regală      
a Serbiei. Inspiraţie salvatoare, pentru că, în momentul în care am ajuns la recepţie, 
situaţia se lămurise, în special cu ajutorul lui Nelu. Acesta înţelesese imediat despre ce      
a fost  vorba: umblând de năuc să ne caute pe acoperiş, şoferul Teodorei îşi aprinsese    
de mai multe ori lanterna, pentru că se tot  împiedica de sârmele ce ancorau antenele. 
Sârbii care locuiau în jurul hotelului au observat semnalele luminoase şi au anunţat 
imediat Poliţia, spunând că nişte spioni semnalizează către piloţii NATO de pe hotel 
“Toplice”. Până am sosit şi eu, poliţiştii au găsit deja lanterna tâmpitului de şofer şi,    
după ce i-au dat cu ea peste cap, i-au confiscat-o. Au verificat acreditările tuturor            
şi le-au găsit în regulă. Văzând că Mile glumea deja cu poliţiştii sârbi, m-am îndreptat      
cu tupeu către ei, având în mână paşaportul şi legitimaţia de presă de la ProTV.     
Zărindu-mi insignele din piept, unul dintre poliţişti a dat, cu lehamite, din mână şi a spus: 



“Ăsta-i de-al nostru !” După ce au dat peste cap paharele de whisky, aduse imediat        
de Nelu, au plecat. Nu înainte de a ne atrage atenţia că, dacă mai facem gălăgie          
sau umblăm cu lanternele aprinse pe acoperiş, ne ia mama dracului. 

După ce au ieşit pe uşă, am aşteptat să se îndepărteze şi am izbucnit în hohote isterice 
de râs. Apoi Mile s-a repezit şi i-a băgat mâna în gât  bietului şofer de la Radio România 
Actualităţi. Abia i-am descleştat degetele din beregata omului, care dădea deja ochii   
peste cap. L-am tras pe Mile deoparte şi mi-am înfipt eu mâna în gâtul nenorocitului. 
“Dacă te mai prind pe acoperiş, te arunc cu mâna mea de acolo !” i-am urlat, lipindu-mi 
faţa de mutra lui îngrozită. I-am dat drumul şi a dispărut într-o clipă pe scări.                
M-am aşezat pe un scaun, pentru că nu puteam să-mi mai stăpânesc tremurul 
genunchilor, şi i-am cerut  lui Dule un whisky cu gheaţă. “Nu sunteţi nici unul normal !”   
mi-a spus, când mi-a adus paharul. Am început să râdem din nou şi să ne batem joc   
unul de altul, amintindu-ne de feţele pe care le-am făcut când au apărut poliţiştii.         
Fără să-l vadă nimeni, George Roncea îşi lăsase aparatul foto pe acoperiş. 

Deodată, Mile s-a schimbat la faţă: “Unde-i Mihăescu ?” I-am spus că l-am văzut        
când dispărea spre camera lui. “Aha ! Bine că s-a cărat, să dăm numai noi de belea !” 
Mărturisesc că, pe moment, m-am enervat şi eu. În clipa următoare, însă, am înţeles      
de ce se făcuse nevăzut. “Băi, Mile, tu îşi dai seama în ce belea am fi intrat,                
dacă îi vedeau ăştia paşaportul american ?” În acel moment, am izbucnit din nou în râs    
şi toată lumea s-a relaxat. L-am sunat pe Eugen Mihăescu în cameră şi i-am spus            
că pericolul a trecut. Când a venit în bar, ne-a găsit tăvălindu-ne pe jos de râs:              
ne închipuiam ce feţe ar fi făcut poliţiştii sârbi, când i-ar fi văzut paşaportul şi câtă      
bătaie am fi luat până s-ar fi lămurit lucrurile. 

O britanică în vârstă de 28 de ani va face parte din primele contingente militare               
care vor fi trimise în Kosovo, după retragerea forţelor sârbe, în calitate de comandant       
al unei echipe de vehicule blindate ce trebuie să deschidă calea celorlalte trupe.             
În vehiculele ultra-sofisticate numite "Mamba negre" (de la şarpele cu acelaşi nume), 
căpitanul Verity Orrell-Jones şi oamenii săi vor trebui să demineze drumurile din provincie 
după plecarea soldaţilor sârbi, informează cotidianul "The Sun". Absolventă de chimie,      
ea a părăsit  Universitatea din Bristol pentru a intra în rândurile armatei britanice,             
în urmă cu 6 ani. 

Cât  am zăbovit în bar, am apucat să-mi notez că, în Kosovo, avioanele NATO au lansat,    
în trei raiduri, 14 proiectile asupra localităţii Decani. După ora 22.30, mai multe bombe       
au explodat lângă Djakovica, iar ceva mai târziu, exploziile a 11 rachete aveau să rănească 
patru săteni din Donje Budriga, lângă Gnjilane. Nici noi n-am avut un răgaz prea mare, 
pentru că, la 1.34, a început al doilea raid aerian asupra Belgradului. Ne-am luat paharele 
şi am fugit pe acoperiş, ajungând la timp pentru a observa cum a fost încă o dată lovită 
rafinăria de la Novi Sad. Între timp, norul de fum care se ridica de la Pancevo se întinsese 
pe o distanţă de cel puţin 20 de kilometri, iar vântul îl împingea spre România.            
Deşi afară mirosea urât, autorităţile iugoslave au anunţat că norul nu conţine      
substanţe toxice. Antiaeriana dinspre cartierele Zvezdara şi Kotez a reuşit  să respingă 
atacul, care nu a fost la fel de intens ca precedentul. Una din rachetele lansate                
de piloţii NATO a fost  lovită în aer şi s-a prăbuşit, fără să explodeze, în grădina unui sârb, 
după ce i-a dărâmat acoperişul casei. 



Când ne-am convins că avioanele s-au retras, ne-am hotărât să mergem la culcare. 
Împreună cu Mile şi cu George Roncea, am mai rămas puţin pe acoperiş, pentru a fi siguri 
că atacul nu se va relua. Vorbeam aproape în şoaptă şi priveam orizontul, cu ajutorul   
unor binocluri de operetă, pe care le cumpărasem foarte ieftin de la o tarabă din centrul 
Belgradului. Nu aveau o putere prea mare, însă ne bucurasem ca nişte copii               
când le-am găsit şi ne simţeam mai bine dotaţi pentru război. Am mai pufnit o dată în râs, 
când Mile ne-a explicat ce ne-ar fi făcut poliţiştii, dacă ne-ar fi găsit şi cu binoclurile la noi. 

Deodată, am observat mişcare la unul din geamurile blocului de peste drum de hotel.   
Ne-am ghemuit la pământ şi am privit, magnetizaţi, un spectacol fascinant.                     
O tânără blondă se dezbrăca în faţa ferestrei. Nu ştiu dacă ne observase mai devreme, 
însă îşi scotea hainele cu nişte gesturi atât de lascive, de parcă ne-ar fi simţit privirile. 
Când şi-a scos tricoul, pentru a-şi pune cămaşa de noapte, a rămas o clipă în dreptul 
ferestrei, legănând către noi o superbă pereche de sâni. Şi-a ridicat cămaşa         
deasupra capului şi, după o secundă de ezitare, a lăsat-o să i se prelingă                      
de-a lungul trupului. Semn că reprezentaţia se terminase, a tras draperiile. Nu i-am      
mai văzut decât umbra, în timp ce se lăsa în braţele unui bărbat care o aştepta în pat. 
Deşi nu ne era destinat, spectacolul ne-a iuţit bătăile inimii şi am coborât în camere, 
adormind cu gândul la sânii frumoasei blonde. Am fost atenţi la fereastra cu ispite            
şi în nopţile care au urmat, dar, ca orice întâmplare magică, nu s-a mai repetat. 
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Alarma aeriană s-a ridicat la 6.30. Eu mă trezisem deja, pentru că Mişu Predescu aflase  
de bombardamentele din noaptea care trecuse şi m-a rugat să le relatez în direct,     
pentru emisiunea de dimineaţă. M-am bucurat să fiu din nou în dialog cu Cristi Tabără, 
povestindu-i prin ce am trecut. Ca să nu pun paie pe foc, am evitat incidentul                 
cu cei doi poliţişti. Şi, desigur, cel cu frumoasa blondă, pe care am hotărât să îl păstrăm 
printre puţinile amintiri frumoase din acest război blestemat. Am mai apucat                  
să-i atrag atenţia că norul de fum de la Pancevo acoperea tot  orizontul şi că, la Novi Sad, 
Poliţia sârbă a blocat accesul către rafinăria bombardată azi-noapte. 

După transmisie, nu m-am mai culcat, pentru că trebuia să-mi împrospătez informaţiile. 
Urma să mai transmit o corespondenţă şi la Ştirile de la ora 13.00. I-am rugat pe colegii 
de la Bucureşti să mă sune imediat ce află detalii despre reuniunea G-8, care urma        
să se reia astăzi la Koln, pentru că la noi ajungeau cu întârziere. Mi-au spus că              
mă vor anunţa din timp şi că, deocamdată ştiau doar că Madeleine Albright, care trebuia 
să sosească astăzi la Bucureşti, şi-a amânat vizita, din cauza prelungirii convorbirilor       
pe marginea planului de pace. 

Ofiţerii Corpului III al Armatei iugoslave încearcă să îl determine pe Slobodan Milosevic    
să refuze cererile NATO de a retrage trupele din provincie, a afirmat  cotidianul britanic 
"The Independent". Potrivit ziarului, "indignarea" acestor ofiţeri constituie adevărata cauză 
a refuzului Serbiei de a-şi retrage soldaţii din Kosovo şi de a permite desfăşurarea    
forţelor NATO. Ofiţerii cer instituirea unei forţe a ONU, de tipul "Căştilor albastre",     
înainte de a-şi retrage trupele şi materialul de război din Kosovo. Articolul evidenţiază   
însă, că poziţia fermă a acestor ofiţeri are scopul de a sprijini Serbia în cadrul      
viitoarelor negocieri cu NATO şi nu de a slăbi autoritatea preşedintelui iugoslav.



Ca de obicei, s-a mai găsit un politician care să dea cu băţul în baltă, acum,                
când toată lumea era concentrată asupra negocierilor de la Koln şi din Macedonia:      
Jozsef Kassay, primarul oraşului Subotica şi lider al Uniunii Maghiarilor din Vojvodina.        
El a declarat că dezaprobă întreruperea negocierilor dintre delegaţiile militare                
ale Armatei Iugoslave şi NATO, pentru că acest  lucru nu este în spiritul mandatului   
acordat săptămâna trecută de Parlamentul sârb. “Nici cererea de prelungire                    
la două săptămâni a perioadei de retragere din Kosovo a Armatei Iugoslave nu este 
conformă cu ce s-a hotărât  în Parlament,” a afirmat Kassay. “Ca să nu mai vorbim           
că Parlamentul ar fi trebuit să adopte un document similar acum două luni şi jumătate,   
înainte de începerea războiului…”

                       
           Madeleine Albright, Robin Cook şi Igor Ivanov, la negocierile de la Koln

Nici Milo Djukanovic, preşedintele Muntenegrului, nu mai avea răbdare şi a solicitat,      
deşi nimeni nu-l băga în seamă în acest moment, oprirea imediată a bombardamentelor. 
"Comunitatea internaţională trebuie să evite ca ultimele tresăriri ale unei politici tragice   
şi ratate să cauzeze noi victime şi distrugeri." El a sugerat Belgradului să abolească   
starea de război şi să-i demobilizeze pe rezerviştii din Iugoslavia. Deşi acest lucru           
nici nu era prevăzut de planul de pace, preşedintele muntenegrean a spus că nu va fi      
de acord cu o retragere prin Muntenegru a forţelor iugoslave care vor pleca din Kosovo. 
Apoi a acuzat din nou o parte a conducerii Armatei Iugoslave că "s-a pus în serviciul 
regimului dictatorial al Belgradului şi încearcă să destabilizeze Muntenegrul", având 
intenţia de a suplimenta contingentul de militari aflaţi în această ţară. Toate aceste 
declaraţii nu arătau decât totala dezorientare în care se zbăteau politicienii din Iugoslavia, 
frustraţi că sunt excluşi de la luarea deciziilor care vor aduce pacea. 

Un camion rusesc a adus astăzi la sediul NATO din Bruxelles 1 milion de semnături          
din 70 de regiuni ale Rusiei, în favoarea unei încetări imediate a bombardamentelor NATO 
asupra Iugoslaviei, informează AFP. Camionul, pe care era scris "Opriţi războiul", a fost,     
în mod simbolic, descărcat de către fostul vicepremier rus Boris Nemţov, care a avut,  
după aceea, o întrevedere cu secretarul general al Alianţei Nord-Atlantice, Javier Solana.



La ora 13.00, s-a anunţat reluarea negocierilor dintre NATO şi militarii iugoslavi.            
De această dată, la nivel de ofiţeri de legătură. Se spunea că discuţiile ar avea loc          
la cafeneaua “Europa 93” de lângă Blace, însă oficialii Alianţei Nord-Atlantice au dezminţit 
informaţia. Totuşi, jurnaliştii străini care stăteau la pândă în zonă au observat,           
lângă cafeneaua “Paris-Roma”, de pe şoseaua dintre Presevo şi Tabanovce, trei jeep-uri 
britanice, un vehicul militar american şi unul francez. După ce i-au aşteptat pe sârbi     
până la 11.00, militarii NATO, printre care ziariştii l-au recunoscut pe generalul Bruno 
Cuche, şeful contingentului francez din Macedonia - s-au urcat în maşini şi au plecat. 

Oricum, sârbii au făcut băşcălie de coborârea nivelului de reprezentare al celor două părţi, 
spunând că - dacă lucrurile merg tot aşa - se va ajunge la negocieri între nevestele şefilor 
celor două armate, care ar avea mai multe şanse să se înţeleagă. La prânz,           
Nebojsa Vujovic era încă la Belgrad şi a organizat o scurtă conferinţă de presă,               
în care a declarat că, azi-noapte, la graniţa dintre Macedonia şi Iugoslavia au avut loc 
două runde de negocieri, la nivel de experţi. El a adăugat că „discuţiile au fost pozitive     
şi au decurs într-un climat favorabil”. Fără alte detalii. Imediat după conferinţă, Vujovic      
s-a grăbit să plece către Macedonia pentru o nouă rundă de negocieri. 

Am vorbit din nou în ţară. Se făcuse un bilanţ al cetăţenilor iugoslavi care au intrat          
în România de la începutul războiului. Peste 2.000, majoritatea venind la rude sau prieteni 
şi intrând în ţară cu viză turistică. Pe lângă ei, au fost înregistraţi 371 de refugiaţi,     
dintre care 124 de albanezi, 233 de sârbi şi 14 români proveniţi din familii mixte.          
Am mai primit şi o ştire a agenţiei Mediafax, în care se anunţa că, imediat după începerea 
atacurilor NATO, sistemul energetic românesc a fost separat de cel iugoslav,               
ceea ce a permis funcţionarea normală a complexului de la Porţile de Fier.                
"După primele atacuri, la Porţile de Fier s-au simţit  şocuri, dar numai de durata         
câtorva sutimi de secundă. Nu s-au creat dificultăţi în funcţionarea centralei, pentru că     
s-au declanşat  mecanismele de protecţie specifice pentru cazuri de urgenţă," a declarat 
Silviu Boghiu, directorul general al CONEL. 

Iniţiativa părţii române a fost  foarte inspirată, sistemul energetic iugoslav fiind una        
din ţintele preferate ale NATO. Într-un interviu acordat cotidianului “Vecernje Novosti”, 
profesorul Nikola Rajakovic, de la Catedra de sisteme electro-energetice a Facultăţii        
de Electrotehnică din Belgrad, a afirmat că sistemul energetic naţional al Serbiei            
nu va putea fi stabilizat până la sfârşitul anului, deci iarna care va veni va fi dramatic       
de grea. “Compania de distribuţie a energiei electrice din Serbia (EPS) a suferit pagube    
de sute de milioane de dolari. Au fost distruse peste 30 de transformatoare de mare 
putere şi - chiar dacă începem acum tratative cu cele mai mari firme din lume din acest 
domeniu - cele noi nu vor putea fi puse în funcţiune mai devreme de 1 an. Liniile de înaltă 
tensiune nu mai suportă sarcini mai mari de 100 de milioane de kilowaţi-oră pe zi, iar       
în iarna trecută, se consumau cel puţin 150 de milioane de kilowaţi-oră zilnic. Vom avea 
două mari probleme. Una tehnică, pentru că va fi necesar un plan foarte bun de distribuţie 
alternativă a curentului electric, iar alta economică, deoarece prevăd scumpirea drastică    
a energiei.” Profesorul Rajakovic n-a mai luat  în calcul, în cazul în care transformatoarele 
ar fi achiziţionate, şi posibilitatea integrării lor într-un sistem adaptat - în funcţie             
de aparatura procurată - ba din Rusia, ba din Occident. 



                      
                      Instalaţiile electrice sârbeşti, după bombardament

Astăzi, compania “Elektrovojvodina” a anunţat că, la Novi Sad, continuă să existe        
mari probleme cu distribuirea energiei şi curentul este întrerupt 6 ore pe zi. În zona Backa, 
apa nu urcă până la robinetele apartamentelor de la etajele superioare ale blocurilor,       
iar curentul are frecvente căderi de tensiune. După bombardamentul de azi-noapte, 
cartierul Shanghai a rămas complet fără apă şi locuitorii sunt aprovizionaţi din cisterne.    
În Novi Sad nu mai există apă caldă. Fusese lovită şi centrala termică. Din cauza crizei    
de carburanţi, compania de salubritate nu mai lucrează de două zile, locuitorii oraşului 
fiind rugaţi să nu arunce gunoiul în jurul containerelor pline. 

Slobodan Milosevic “şi-a epuizat toată muniţia" şi va trebui "fie să părăsească rapid 
Iugoslavia, fie să sfârşească precum Nicolae Ceauşescu", a afirmat înaltul reprezentant      
al comunităţii internaţionale pentru Bosnia Carlos Westendorp, citat de AFP.            
"Armata iugoslavă este furioasă şi se întreabă astăzi pentru ce s-a dat  războiul,          
dacă se acceptă aceleaşi condiţii ca acelea dinaintea izbucnirii lui.” Una dintre cheile păcii 
în Iugoslavia, susţine diplomatul spaniol, este viitorul UCK. "Menţinerea sa activă             
şi înarmată în Kosovo este la fel de periculoasă pentru Slobodan Milosevic, ca şi pentru 
comunitatea internaţională."

Vuk Draskovic a organizat o conferinţă de presă la sediul SPO, însă nu m-am dus,          
de teamă că voi fi recunoscut de vreun ziarist străin sau de vreun ofiţer de la Centrul 
militar de presă. Oricum, am aflat rapid că a declarat  din nou, că oprirea 
bombardamentelor împotriva Iugoslaviei este “o problemă de ore, cel mult zile” şi că, 
imediat după încheierea războiului, în ţară va trebui să înceapă procesul unei mari reforme 
economice şi politice. Întrebat dacă acest lucru se va putea petrece cât timp Milosevic      
va fi la putere, Vuk Draskovic a răspuns în stilul său duplicitar: “Sunt bineveniţi                     
toţi cei care vor aproba schimbarea şi primenirea politicii iugoslave.” Imediat, a avut grijă 
să tragă o limbă şi puterilor occidentale: “După retragerea Armatei Iugoslave din Kosovo, 
în provincie nu va exista un vid de autoritate, deoarece forţele Naţiunilor Unite vor fi rapid 
desfăşurate. Cea mai mare problemă este dacă UCK va înţelege să nu profite de situaţie   
şi să nu atace unităţile sârbeşti care se retrag sau să înceapă prigoana împotriva sârbilor 
care locuiesc în Kosovo.” 



Răspunsul la această problemă a venit de la Hashim Thaqi, liderul politic al UCK.      
Acesta stătea la pândă la Koln, aşteptând finalul reuniunii G-8. Bine strunit                    
de Madeleine Albright, Thaqi a promis că unităţile UCK nu vor ataca militarii sârbi            
în retragere şi că va stopa ofensiva declanşată în sudul provinciei. El a mai anunţat         
că urmează să se întâlnească cu Ibrahim Rugova, când acesta va vizita Albania.        
Paskal Milo, ministrul albanez de Externe, a spus, însă, că Rugova nu va veni la Tirana, 
pentru că nu i se poate garanta securitatea personală. Şi în Albania, unde Ibrahim Rugova 
nu mai fusese de doi ani, Puterea şi Opoziţia îşi reglau conturile fără să ţină cont             
de interesele naţionale. Milo declarase că, atâta vreme cât  Rugova vine să discute          
cu Sali Berisha, fost preşedinte şi actual lider al Opoziţiei, Guvernul nu are nici un motiv 
să-i asigure protecţia. 

În această vreme, alarma aeriană nu mai fusese ridicata în Kosovo de ieri dimineaţă.        
A fost alarmă şi în Serbia, la Cacak şi Nis, însă nu a durat  decât două ore, în care a fost 
încă o dată bombardată ferma de la Dobricevo, de lângă Cuprija. Încă doi ziarişti            
au fost răniţi în Kosovo în această dimineaţă. Un automobil în care se aflau Ron Ben Yishai 
(de la cotidianul israelian “Yediot ahronoth”), Ivan Cvejic (de la Centrul de presă            
din Priştina) şi Aleksandar Mikic (corespondentul agenţiei France Presse) a căzut          
într-o ambuscadă a gherilelor UCK pe şoseaua Urosevac-Kacanik. Ziariştii încercau           
să ajungă în localitatea General Jankovic, de la graniţa cu Macedonia,                         
când separatiştii UCK au tras asupra lor mai multe rafale de arme automate.              
Jishai şi Cvejic au fost răniţi, iar Mikic a scăpat ca prin minune nevătămat. 

Politia macedoneană a arestat şapte persoane, în apropiere de graniţa cu Iugoslavia,            
în timp ce încercau să lanseze un avion fără pilot echipat  cu aparatură pentru fotografiat, 
a anunţat ministrul macedonean de Interne Pavle Traianov, citat de AFP.               
Cetăţenii israelieni, care pretind că sunt ziarişti, au fost interogaţi de poliţie şi apoi 
eliberaţi. Fuseseră reţinuţi în apropiere de localitatea Ramno, la 15 km nord de Skopje. 
Împreună cu ei a fost arestat  şi un poliţist  macedonean care le servea drept ghid.   
“Avionul fără pilot fusese transportat din Israel pe bucăţi,” a precizat Pavle Traianov. 
“Israelienii nu vor fi urmăriţi în Justiţie, deoarece în momentul arestării lor nu se aflau   
într-o zonă interzisă.” 

                                         
                                    Madeleine Albright şi Hashim Thaqi



În fine, în această după-amiază, miniştrii de Externe din ţările G-8 au convenit  la Koln 
asupra textului unui proiect de rezoluţie cu privire la Kosovo, care ar urma să fie prezentat 
Consiliului de Securitate al ONU. Prima care a prezentat  principalele puncte ale proiectului 
a fost agenţia France Presse. Conform textului, Consiliul de Securitate al ONU: 
- reafirmă integritatea teritorială a Republicii Federale Iugoslavia; 
- cere o "autonomie substanţială" pentru Kosovo; 
- face referire la capitolul VII al Cartei ONU, care prevede recurgerea la forţă, în caz        
de nevoie; 
- cere Belgradului să "pună capăt imediat şi într-o manieră care să poată fi verificată       
a violenţei şi a represiunii în Kosovo". Cere, de asemenea, Belgradului, “să înceapă 
retragerea verificabilă a tuturor forţelor militare, de poliţie şi paramilitare" sârbe,             
în funcţie de care "va fi sincronizată desfăşurarea unei prezenţe internaţionale                
de securitate în Kosovo"; 
- plasează desfăşurarea "prezenţelor civile şi de securitate" în Kosovo sub auspiciile 
Naţiunilor Unite; 
- nu vorbeşte în mod explicit de NATO, dar "autorizează statele membre şi organizaţiile 
internaţionale adecvate" să alcătuiască o forţă internaţională, în termenii definiţi                
de planul de pace comun elaborat  de occidentali şi ruşi şi acceptat de Belgrad.          
Textul prevede, într-o anexă, că este vorba despre "o forţă cu participarea substanţială        
a NATO" şi plasată "sub un comandament unic"; 
- defineşte misiunea acestei forţe ca fiind, cu precădere, "menţinerea şi, dacă este nevoie, 
impunerea încetării focului", asigurarea retragerii şi împiedicarea întoarcerii în Kosovo         
a forţelor sârbe şi iugoslave, demilitarizarea UCK, supravegherea operaţiunilor de 
deminare şi asigurarea funcţiilor de grăniceri; 
- prevede instituirea unei administraţii provizorii, în numele secretarului general al ONU    
şi "cu ajutorul organizaţiilor internaţionale adecvate", al cărei scop va fi în special 
facilitarea tranziţiei către o autonomie a provinciei, după alegeri; 
-  cere Iugoslaviei să faciliteze accesul în Kosovo a organizaţiilor umanitare; 
- cere cooperarea "tuturor celor interesaţi, inclusiv a prezenţei internaţionale                  
de securitate", cu Tribunalul Penal Internaţional de la Haga; 
- fixează la un an mandatul iniţial al prezenţei civile şi de securitate.

Pentru a obţine sprijinul Chinei la adoptarea în Consiliul de Securitate a acestui proiect     
de rezoluţie, Martti Ahtisaari s-a dus la Beijing, informându-i pe liderii chinezi            
despre viziunea occidentală asupra reglementării politice a crizei din Kosovo.              
După o discuţie telefonică cu Boris Elţîn, preşedintele chinez Jiang Zemin a spus că,        
în această seară, când se va discuta rezoluţia, China va insista să se prevadă explicit 
respectarea suveranităţii Iugoslaviei. 

NATO nu intenţionează să încredinţeze Rusiei vreun "sector" în Kosovo, în cadrul 
desfăşurării unei forţe de pace, a declarat  secretarul american de Stat Madeleine Albright, 
citată de AFP. "Este foarte important  ca NATO să fie bine reprezentată în toate sectoarele. 
Nu vedem posibilitatea existenţei unui sector rus. Cred că forţele ruse pot fi plasate       
sub comandamentul şi controlul NATO, însă mă aştept să existe un nivel de coordonare 
acceptabil, aşa cum este cazul în Bosnia," spunea şi Bill Clinton, adăugând că “este    
foarte important” ca Rusia să participe la KFOR. “Oricum, sârbii nu vor putea în nici un fel 
să controleze cine va intra în Kosovo,” a completat Madeleine Albright. 



Pentru Ştirile de la ora 19.30, colegii din Bucureşti m-au rugat să fiu atent la reacţiile 
cercurilor politice de la Belgrad, după încheierea reuniunii G-8. Era prea devreme      
pentru reacţii oficiale, aşa că m-am rezumat să spun că, în general, oamenii obişnuiţi 
consideră că se încearcă tragerea pe sfoară a sârbilor. Ei cred că americanii                   
nu vor introduce proiectul de rezoluţie în şedinţa Consiliului de Securitate,                  
decât după începerea retragerii Armatei Iugoslave din Kosovo, pentru a putea intra 
nestingheriţi în provincie şi a pune ONU în faţa unui fapt împlinit. Sârbii au tot mai mult 
convingerea că ruşii i-au trădat, aşa cum se aşteptau încă de la început, şi că                 
nu vor trimite în Kosovo, găsind tot felul de pretexte, decât un număr mic de militari. 
Astfel încât, practic, Kosovo va intra sub ocupaţia NATO, întregul război fiind zadarnic. 

În timpul pregătirilor pentru şedinţa Consiliului de Securitate al Naţiunilor Unite,    
avioanele NATO continuau să bombardeze – e drept că sporadic – localităţile din Kosovo. 
După ce satul Bunusevac şi apoi oraşul Vranje au fost  ţinta a opt proiectile, alte două          
au lovit în această după-amiază vârful Pancicev, de pe muntele Kopaonik. Au fost atacate 
satele Dragas şi Planeje. La 19.30, patru proiectile au explodat la Berane, lângă Pec, 
urmate de alte câteva în satul Gorazdevac. La aceeaşi oră, au fost înregistrate 5 explozii 
între oraşele Urosevac şi Stimlja, ceva mai târziu venind din nou rândul zonei satului 
Planeje, de lângă Prizren.   

                        
                    Tancurile NATO se antrenează pentru intervenţia terestră

Premierul francez Lionel Jospin a confirmat împărţirea provinciei Kosovo în cinci "zone 
multinaţionale", care urmează a fi plasate sub controlul a cinci ţări occidentale,  
informează AFP. Jospin a precizat  cele cinci naţiuni cadru: Germania, Statele Unite,  
Franţa, Marea Britanie şi Italia. Contingentul francez se va desfăşura în nordul     
provinciei Kosovo, în jurul oraşului Kosovska Mitrovica. "Atitudinea în privinţa UCK         
este extrem de clară. Noi nu suntem de acord ca violenţele sârbilor să fie înlocuite          
de violenţele altor forţe." 

La 22.05, sirenele alarmei aeriene sunau din nou, atât la Belgrad, cât şi în restul Serbiei. 
Noi stăteam pe terasa cafenelei de lângă hotel, eu aşteptând Ştirile de la miezul nopţii, 
pentru care aveam pregătită încă o transmisie în direct  prin telefon. De o oră,       
generalul Michael Jackson se întâlnise la Kumanovo cu o delegaţie iugoslavă condusă      
de generalul Svetozar Marjanovic, pentru semnarea unui acord tehnico-militar              
care să stabilească modalităţile de retragere a forţelor sârbe din Kosovo. 



Vorbisem cu Lucian Mîndruţă despre subiectele intervenţiei mele şi, în afară de povestea 
bombardamentelor din noaptea trecută, pentru care veniseră imagini de la agenţiile        
de presă, m-a rugat să caut în continuare reacţii la reuniunea G-8. În jurnalul de ştiri      
al RTS, văzusem din nou strădaniile regimului de la Belgrad de a prezenta proiectul        
de rezoluţie într-o lumină cât mai favorabilă. Deşi nu au fost încă prezentate detalii   
despre textul proiectului, sârbii au început să înţeleagă că, atunci când pierzi un război,   
cu cât întârzii mai mult semnarea acordului de pace, cu atât primeşti mai puţin.     
Oamenii nu mai dau doi bani pe propaganda răsuflată pe care o parte a mass-mediei 
încearcă să le-o bage pe gât. Despre rezultatul concret  mult trâmbiţatei Uniuni         
Rusia-Belarus-Iugoslavia... apă de ploaie ! Despre reacţiile liderilor politici...              
simple marionete manevrate de Milosevic !

Armata iugoslavă a început pregătiri pentru a-şi retrage forţele din Kosovo, chiar dacă    
nici un soldat  nu a părăsit  - până în prezent - provincia, a anunţat  Pentagonul,             
citat  de AFP. "Am văzut  indicii care arată că îşi mobilizează vehiculele şi alte mijloace       
de transport, dar nu am văzut  încă nici un semn că trupele sârbe sau forţele de Poliţie  
sau paramilitare se retrag," a spus Kenneth Bacon. "Am văzut însă clar că sunt în curs     
de desfăşurare pregătiri de retragere."

De-a lungul întregii nopţi, am ascultat  ştirile radiourilor iugoslave, care anunţau derularea 
negocierilor de la Kumanovo. La un moment dat, trei din membrii delegaţiei iugoslave    
au plecat în Serbia, pentru a se consulta cu Slobodan Milosevic. Sârbii nu aveau încredere          
decât în propriile sistemele de comunicaţii, de teamă că ar putea fi interceptaţi               
de sateliţii NATO. Generalii Marjanovic şi Jackson au rămas la Kumanovo. După o oră,    
cei trei s-au întors. Între timp, s-a încheiat şedinţa Consiliului de Securitate,                    
cu o rezoluţie care urmează să fie votată mâine. Cu excepţia slabelor bombardamente    
din Kosovo şi a atacurilor UCK dinspre Albania, în întreaga Iugoslavie era linişte. 

În această seară, când aşteptam împreună cu Mile să ne transmitem corespondenţele 
pentru jurnalele de seară, a căzut pentru prima oară, reţeaua GSM din Belgrad.            
Mai aveam câteva minute până să intrăm în direct. Am sunat în ţară şi i-am spus            
lui Beavis, inginerul de sunet de la ProTV, numărul de telefon al centralei hotelului.          
Pe Mile l-au sunat primul, la noi în cameră. În criză de timp, am năvălit  peste Dobrivoi, 
care stătea lângă noi, şi i-am spus recepţionerului să-mi dea legătura în camera lui.     
Când a reuşit  să mă prindă, Beavis a răsuflat  uşurat. A mai apucat să-mi spună:     
“Atenţie, că mai ai 30 de secunde !” şi am intrat  în direct  cu Andreea Esca.             
Dobrivoi ne privea uimit şi nu înţelegea de ce ne agitam atât pentru o transmisie în direct. 
De unde să ştie el că, aseară, amândoi - şi eu şi Mile – am intrat în direct  în acelaşi timp ? 
El transmitea de la telefonul din cameră, în timp ce eu - închis în baie, ca să nu ne bruiem 
relatările. 

Dobrivoi ne-a făcut o surpriză: ne-a invitat  pe toţi la masă la hotel “Toplice”. Vorbise        
cu Nelu şi au fost împreună la cumpărături, aşa că ne-am trezit  cu nişte platouri imense, 
cu brânză, mezeluri şi legume, de nu mai ne puteam opri din înghiţit. Nelu şi cu Dule 
râdeau, pentru că venea felul doi: Karadjordjeva snicla - un fel de Cordon bleu în variantă 
sârbească - pe care, daca îl mâncai tot, puteai să crăpi. Până şi Eugen Mihăescu,            
un fin gurmand, sensibil la calitatea mâncărurilor, s-a declarat încântat de cina pregătită 
pentru noi.   



 
Etnicii albanezi din provincia Kosovo sunt constrânşi de sârbi să semneze documente    
prin care renunţă la cetăţenie, pentru a putea părăsi provincia, a anunţat purtătorul        
de cuvânt al NATO Jamie Shea, citat de AFP. În acest sens, au fost primite un număr 
extrem mare de mărturii, culese de la cei aproximativ 500 de refugiaţi din Kosovo        
care au sosit luni în Albania şi în Macedonia. 

La un moment dat, ne-am plictisit  şi am hotărât să căutăm o discotecă, să mai uităm     
de război. Eugen Mihăescu s-a dus la culcare. Era dezamăgit şi hotărâse să se întoarcă    
în România, pentru că nu voia să vadă deznodământul jalnic al unei bătălii inegale,   
căreia sârbii îi făcuseră faţă cu fruntea sus până acum. George Roncea voia să plece şi el, 
pentru că nu mai avea bani. Spera să mai facă rost, pentru a se întoarce cât  mai repede. 
Nu credea că pacea va veni prea curând, convins că militarii sârbi se vor răzvrăti,              
îl vor da jos pe Milosevic şi vor reîncepe luptele cu NATO. Dobrivoi se săturase şi el         
de un război pe care - deşi era sârb - nu-l simţea decât ca un spectacol de pe urma căruia 
va câştiga nişte bani. 

Am găsit  repede o discotecă, chiar lângă Trg Republike. La intrare, doi body-guarzi imenşi, 
îmbrăcaţi complet în negru. Ne-au întrebat dacă suntem înarmaţi şi nu au părut        
deloc impresionaţi de zâmbetele noastre ironice. O umflătură sub sacourile lor indica       
un ditamai pistol. I-am lăsat  să ne percheziţioneze fără comentarii. Zărisem pe uşa          
de la intrare un semn, ca de circulaţie, care voia să spună că accesul cu arme de foc     
este interzis. Am intrat şi ne-am aşezat la o masă mai retrasă, de unde puteam observa 
tot ce se întâmplă. 

Deşi arăta excelent, discoteca era jumătate goală. În semi-întunericul spart  de razele   
unor lasere, dansau nişte fete superbe. N-am îndrăznit  să ne apropiem de ele. 
Observasem privirile de cerber ale tipilor cu care veniseră şi ştiam că sârbii sunt aprigi     
la mânie, mai ales dacă vrei să le sufli gagicile. Ne-am luat  ceva de băut şi am ascultat 
cuminţi muzica sârbească, destul de proastă. Mile ne-a amintit  că - în general -               
în discotecile sârbeşti nu prea se ascultă muzică străină. Eventual, variantele sârbeşti     
ale unor hituri răsuflate. După damblaua cu discoteca, ne-am întors la hotel şi am adormit 
liniştiţi. Ştiam că se apropie pacea, aşa că, la 6.27, când sirenele au anunţat           
sfârşitul alarmei aeriene, ne-am întors pe partea cealaltă, bombănind nemulţumiţi. 

                            
                                                  Protest anti-NATO
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Întrevederea dintre emisarii iugoslavi şi delegaţia NATO, care a început aseară                 
la Kumanovo, în nordul Macedoniei, continua încă în zori, putând aduce rezultate, 
relatează AFP. Purtătorul de cuvânt al Alianţei, comandantul american Tray Kate,              
a declarat la ora 7.00 că NATO este "optimistă cu prudenţă" în privinţa reuşitei 
întrevederii. Potrivit  unei surse occidentale, discuţiile s-au referit în special la calendarul     
şi etapizarea procesului de retragere sârbă din Kosovo şi al sosirii NATO în provincie. 

După ce ne-am trezit, ne-am luat rămas bun de la Eugen Mihăescu, George Roncea         
şi Dobrivoi. Nelu urma să-i ducă cu maşina lui până la graniţă, unde domnul Mihăescu  
era aşteptat  de nişte prieteni. Îmi părea foarte rău că pleacă, în special el,                  
pentru că mă obişnuisem atât de mult cu lungile plimbări pe străzile Belgradului,            
în care îmi povestea fragmente din viaţa sa. Era atât  de plastic şi de savuros,              
încât nici acum nu îmi iese din minte ideea de a-l ruga să mă lase să-i redactez               
o carte autobiografică. Este păcat, la amintirile pe care le are, la oamenii pe care             
i-a cunoscut, ca toate acestea să nu fie scrise undeva. 

Înainte de a pleca, am umblat pe străzile Belgradului, să ne fotografiem în diferite locuri, 
pentru a avea câte o amintire. Ne-am dus lângă clădirea Statului Major General                
şi ne-am fotografiat lângă sediul guvernului. Eugen Mihăescu l-a rugat  pe Dobrivoi         
să-i fotografieze una din cariatidele care sprijineau acoperişul distrus de bombe.             
Era o imagine superbă, cu statuia unei femei care, în loc să ţină în braţe marginea 
acoperişului, îşi ridica mâinile spre cer. Desigur că, imediat ce ne-au văzut,             
militarii care supravegheau zona au sărit să ne verifice acreditările de război.                 
Eu m-am ţinut deoparte, dar, pentru a nu avea probleme, Dobrivoi obţinuse                   
de la Centrul militar de presă o autorizaţie care îi permitea să fotografieze          
majoritatea clădirilor avariate de bombe din Belgrad. Aşa că eram în regulă. 

După aceea, ne-am fotografiat pe acoperişul hotelului, unde am stat atâtea nopţi 
împreună, privind cerul înroşit  de tirurile antiaerienei şi al rachetelor NATO.                   
Cu simţul său artistic deosebit, Eugen Mihăescu ne-a aranjat  frumos, pentru ca fotografiile 
să iasă cât mai bine. Ziua, privit  de pe acoperiş, Belgradul arăta ciudat. Un oraş liniştit, 
aproape banal, înconjurat de Dunăre şi de Sava, înverzit de parcuri. Din locul             
unde ne aflam, nu puteam zări decât cu greutate clădirile înnegrite de flăcările incendiilor 
şi brăzdate de schijele proiectilelor. Ne-am mai îmbrăţişat o dată şi i-am lăsat să plece. 
Dacă pe Eugen Mihăescu îl înţelegeam, pe George nu… Am încercat  să-i scot din cap 
ideea că finalul războiului n-ar fi aproape, dar n-am reuşit. În exaltarea lui, spera             
în continuare într-o minune. Dar minunile nu se petrec decât în poveşti. 

NATO a dezminţit declaraţiile şefului Statului Major al Armatei germane, generalul      
Hans-Peter von Kirchbach, privind suspendarea operaţiunilor militare împotriva Iugoslaviei, 
relatează AFP. "Operaţiunile continuă," a afirmat Jamie Shea. "Ne aflam încă în luptă        
în momentul în care am părăsit  cartierul general al forţelor aliate în Europa," a întărit,     
la rândul său, purtătorul de cuvânt militar al NATO, generalul german Walter Jertz.          
El a tradus în engleză declaraţia făcută de generalul von Kirchbach, explicând că acesta     
a dorit să spună că bombardamentele erau "practic" pe punctul de a fi încheiate.



Parcă peste tot mirosea a pace în Belgrad. Era o zi frumoasă de vară. Oamenii se plimbau 
liniştiţi şi doar pe la cafenele comentau, uşor blazaţi, ultimele ştiri despre negocierile     
de la Kumanovo. Ziarele îşi schimbaseră aspectul mohorât. Începând de astăzi,     
cotidianul “Blic” îşi modificase formatul şi, în paginile din mijloc, în loc de fotoreportaje 
despre război, publica programul complet al televiziunilor, cu pozele color ale starurilor     
din filmele difuzate. Deja de câteva zile, televiziunile modificaseră sigla pe care o 
menţineau pe ecran în timpul alarmelor aeriene. Din sigla imensă de la început,               
pe care scria “Vazdusni opasnost”, nu mai rămăsese decât discreta siluetă a unui avion,  
iar programul nu mai era întrerupt pentru comunicatele marţiale ale Comandamentului 
Apărării civile. De altfel, formulele de început  şi de sfârşit ale acestor comunicate,          
de o gravitate aproape ridicolă, deveniseră acum subiect de poante, intrând în limbajul 
uzual al tinerilor şi, mai ales, al animatorilor posturilor de radio. De câte ori             
auzeam expresiile “Paznja, paznja, beogradjani…” sau “Gotovo !”, care indicau începutul, 
respectiv sfârşitul acestor comunicate, zâmbeam cu nostalgie şi tristeţe. Nu erau   
amintirile pe care şi le-ar fi dorit un om normal, dar erau amintirile noastre. Ale noastre                    
şi ale sârbilor. 

Se făcuse foarte cald la Belgrad şi, în sfârşit, au montat  o instalaţie de aer condiţionat      
la Media Center. Eram fericit că totul funcţiona aici, pentru că, la Internet-café-ul             
de la “Casa Tineretului”, după ce s-au prins că suntem străini, au mărit  tariful                   
la 45 de dinari/oră, adică aproape 5 DM. Ne-am jurat să nu mai călcăm pe acolo,           
nici măcar în zilele când Media Center era închis. Între două transmisii, am apucat să dau 
o fugă până în piaţă, unde două sârboaice simpatice mă aşteptau, să-mi vândă o pereche 
de pantaloni scurţi negri, cu buzunare laterale. Cu două zile în urmă, găsisem o pereche 
similară, însă erau prea mari şi îmi promiseseră că vor căuta şi numărul meu. Când        
m-am întors, m-am oprit la frizerie, unde femeia care mă tundea pentru a treia oară        
de când eram la Belgrad m-a recunoscut şi m-a întrebat: “Tot aşa de scurt                      
ca data trecută ?” Am zâmbit şi, cât m-a tuns, am pălăvrăgit vrute şi nevrute.            
Fără să amintim o clipă de război. 

                   
                              Incendiu după un bombardament la Belgrad



Deja mă simţeam ca acasă în Belgrad. Blocat aici, fără posibilitatea de a trimite cuiva 
cheile de la apartamentul în care locuiam în Timişoara, ca să-mi trimită haine,              
am fost nevoit să economisesc din puţinii bani pe care îi primeam, pentru a-mi cumpăra 
tot  ce aveam nevoie. O pereche de blugi, câteva tricouri de vară, chiloţi, şosete,    
pantaloni scurţi. Şi, desigur, n-am rezistat până nu am adunat suficienţi bani să-mi cumpăr 
o pereche de ghete şi una de bocanci, care m-au fermecat de când le văzusem         
prima oară. 

Când m-am întors acasă, am aflat  cât de îngrijorate erau vecinele mele pentru soarta mea. 
Două doamne în vârstă, care mă considerau un fel de fiu adoptiv. Doamna Lucia Baliga, 
vecina mea de palier, urmărea tot ce transmiteam de la Belgrad şi avea grijă                 
să-mi plătească curentul şi întreţinerea la timp. O altă doamnă, care stătea în casa         
de lângă mine, s-a dus odată până la sediul TVR Timişoara, să întrebe de numărul meu   
de telefon, pentru că voia să mă anunţe că mi s-a desumflat  una din roţile maşinii,         
pe care o ţineam parcată în faţa casei. Dacă ar fi ştiut că nici măcar nu era încuiată,      
nu cred ar mai fi avut somn noaptea. Noroc că Timişoara este un oraş liniştit, iar maşina  
– un vechi Mercedes Coupe – nu-i tenta prea mult pe hoţi.    

NATO "cheltuieşte" în războiul din Kosovo 42 de milioane de lire zilnic, 12 la sută           
din această sumă fiind furnizată de Marea Britanie, potrivit  părerii unui expert  britanic          
în probleme de apărare, Paul Beaver, într-un articol publicat de revista specializată     
"Jane’s Defence". "Trebuie continuate cheltuielile la un nivel similar sau mai ridicat,       
chiar dacă proiectele incluse în planul de pace prevăd încetarea rapidă                            
a campaniei aeriene. Din totalul cheltuielilor NATO, 5 milioane de lire pe zi revin           
Marii Britanii, în timp ce Ministerul Apărării a anunţat  până acum că este vorba         
despre costuri de numai 1,3 milioane de lire pe zi. Va fi o problemă în momentul în care   
se va decide cine, de la Whitehall, va plăti."

Aşa cum mă aşteptam, astăzi au apărut reacţii la ultimele evenimente. Liderii           
tuturor partidelor politice din Iugoslavia salută apropierea păcii, dar sunt tot mai îngrijoraţi 
de soarta sârbilor care trăiesc în Kosovo. Majoritatea nu are încredere în capacitatea 
viitoarelor forţe de menţinere a păcii de a dezarma formaţiunile UCK şi de a împiedica 
prigonirea sârbilor din provincie. Azi-dimineaţă, generalul Vladimir Lazarevic,     
comandantul Corpului Priştina al Armatei Iugoslave, a declarat că teroriştii UCK              
au continuat să atace, sprijiniţi de forţele speciale ale NATO, militarii sârbi de la graniţa   
cu Albania, însă atacurile au fost respinse. 

                                     
                          Podul de la Vatin, de pe calea ferată spre Timişoara



Partidul Radical din Serbia (SRS) a comunicat  că interesele vitale ale locuitorilor din Kosovo 
pot fi apărate doar în interiorul Serbiei. Dragoljub Stankovic, din Colegiul director            
al partidului, a declarat că Vuk Draskovic şi partidul său (Mişcarea pentru Reînnoirea 
Serbiei, SPO) au început o campanie acerbă pentru eliminarea SRS de pe scena politică. 
“SPO controlează posturile de televiziune Studio B din Belgrad şi NTV din Nis,                
care sunt defetiste şi încearcă să-i convingă pe sârbi că au câştigat acest război.” 

Gorica Gajevic, secretarul general al Partidului Socialist  din Serbia (SPS, condus de 
Slobodan Milosevic), a declarat azi, într-un discurs pe care l-a ţinut la Universitatea         
din Priştina, că “Iugoslavia se află în pragul păcii” şi a lăudat poporul sârb pentru bravura 
şi curajul de care a dat dovadă în acest  război. Partidul Democrat (DS) afirma                 
că este nevoie ca întreaga comunitate internaţională să asigure securitatea oamenilor      
din Kosovo, după retragerea Armatei şi Poliţiei Iugoslave. “Trebuie prevenite,               
prin măsuri ferme, o nouă tragedie umanitară şi exodul sârbilor din provincie,                 
iar un rol important îi revine aici Bisericii Ortodoxe Sârbe.” 

Goran Svilanovic, preşedintele Alianţei Civice din Serbia (GSS) a afirmat, tranşant,          
că Serbia şi Kosovo au fost  distruse, iar oamenii bombardaţi, numai pentru că        
Slobodan Milosevic a dorit să se menţină la putere cu orice preţ şi nu din dorinţa             
de a apăra provincia. "Pentru asta, Milosevic trebuie să răspundă în faţa Parlamentului 
federal.” În aceeaşi notă, Centrul Democratic Iugoslav a comunicat că sârbii trebuie să afle 
întregul adevăr despre acordul de pace şi nu să-i fie prezentată o variantă cosmetizată, 
pentru a judeca tot ce conţine documentul şi a-l compara cu acordul de la Rambouillet. 

Laureatul Premiului Nobel pentru Pace Elie Wiesel l-a avertizat pe Bill Clinton în privinţa 
riscurilor "unei băi de sânge" ale cărei victime ar fi sârbii, după ce refugiaţii albanofoni    
din Kosovo se vor întoarce acasă, relatează AFP. Preşedintele american i-a cerut scriitorului 
să meargă în taberele de refugiaţi din Albania şi Macedonia pentru a examina          
situaţia umanitară. "Am constatat o teribilă tristeţe, durere şi ură," a povestit Elie Wiesel. 
"Mă tem de consecinţele urii care există acum în rândul victimelor. Iar NATO                   
şi trupele americane vor trebui să servească drept un paravan viu, pentru a împiedica       
o baie de sânge. Ceea ce am văzut nu este foarte încurajator. Victimele au suferit         
prea multe cruzimi şi călăii au comis prea multe brutalităţi. Va trebui mult timp pentru ca 
ei să reînveţe să trăiască împreună, ca înainte de 1989.” Wiesel crede că va exista           
cu siguranţă un exod al sârbilor din Kosovo. "Sârbii deja nu se mai simt în securitate          
şi se tem.”

Poate că declaraţiile partidelor politice par destul de dure, însă problema lor principală 
este audienţa scăzută pe care o au în rândul populaţiei şi - mai ales - slaba lor mediatizare 
la nivel naţional. Despre catastrofa adusă de acest război, vorbeau, însă,                     
mult mai elocvent, datele despre victimele şi pagubele provocate de bombe.         
Conform unor bilanţuri provizorii, bombardamentele de până acum ar fi făcut            
peste 2.000 de morţi şi 5.000 de răniţi printre civili. Numai în Belgrad, pagubele   
provocate de bombe variază între 3 şi 5 miliarde de dolari, după aprecierile          
primarului Milan Bozic. “Sistemele vitale ale Belgradului sunt - cât  de cât - funcţionale,    
însă avem mari probleme la transportul în comun şi rezervele de carburanţi sunt            
pe sfârşite.” 



În capitala iugoslavă, din cauza avariilor de la sistemul energetic, încă mai existau cartiere 
cu dificultăţi în alimentarea cu curent electric. A fost întocmit  un program de întrerupere    
a distribuţiei energiei, care prevede pauze de câte 3 ore, la fiecare 7-8 ore. 

De azi, şi la Kragujevac sunt  programate pauze de 6 ore în distribuirea curentului,           
la fel ca în Novi Sad. Caslav Popovic, preşedintele Consiliului local din Novi Sad, a afirmat 
că oraşul a suferit pagube de peste 600 de milioane de dolari, fără a le socoti                
pe cele datorate distrugerii rafinăriei, care nu au fost calculate deocamdată.              
Numai pentru reconstruirea celor trei poduri peste Dunăre ar fi nevoie de 300 de milioane     
de dolari, iar ridicarea altui sediu pentru televiziune este estimată la 38 de milioane         
de dolari. Casele şi blocurile de locuinţe au suferit pagube de 7,5 milioane de dolari,        
iar sistemul comunal – de alte 3 milioane. Partea dinspre Sremska a oraşului continuă       
să fie alimentată cu apă din 9 cisterne, iar - din lipsă de carburanţi - după mai multe zile 
de pauză, doar 11 maşini ale Salubrităţii au ieşit pe străzi. 

În întreaga Iugoslavie, din cauza bombardării capacităţilor economice, au rămas          
fără locuri de muncă peste 500.000 de oameni, situaţia afectând alte 1,6 milioane          
de persoane, membre ale familiilor acestora. Interesant este că, deşi, iniţial,                 
ţările occidentale anunţaseră că reconstrucţia Iugoslaviei va costa cel puţin 35 de miliarde 
de mărci şi că se pregăteşte un fel de “plan Marshall”, în ultimele zile, nimeni nu a mai 
amintit  decât de costurile misiunii de menţinere a păcii în Kosovo. Misiune pusă             
tot  mai mult sub semnul întrebării de către sârbi, mai ales după ultimele reacţii              
ale Moscovei. “Marele frate” a uitat de promisiunile făcute până acum sârbilor,            
astăzi Boris Elţîn rugându-se la telefon de preşedintele chinez Jiang Zemin să nu uzeze    
de dreptul său de veto în şedinţa Consiliului de Securitate al ONU. Şi, colac peste pupăză, 
după ce s-au lăudat că vor trimite 10.000 de militari pentru forţa de menţinere a păcii     
în Kosovo, ruşii au început deja să se vaite că nu au de unde să facă rost de cele         
150 de milioane de dolari, cât ar costa, anual, întreţinerea lor. 

Forţele iugoslave au suferit pierderi grele, atât umane, cât şi materiale, de la acceptarea 
de către autorităţile de la Belgrad a planului de pace pentru Kosovo, a afirmat     
purtătorul de cuvânt  al NATO Jamie Shea, citat  de AFP. El l-a acuzat pe Slobodan Milosevic 
că se joacă cu vieţile soldaţilor. “De joia trecută, Armata iugoslavă a pierdut 29 de tancuri, 
93 de transportoare de trupe, 209 piese de artilerie, 11 poziţii de apărare antiaeriană,     
86 de mortiere, precum şi nenumărate alte poziţii şi vehicule. Acestea sunt  nişte pierderi 
pe care nici o armată nu le poate suporta pe termen lung, rămânând în acelaşi timp 
operaţională. Dar chiar mai importantă este pierderea vieţilor mai multor soldaţi.         
Dacă Milosevic ar fi acceptat imediat planul internaţional de pace pentru Kosovo,       
aceşti soldaţi ar fi fost acum acasă, în Serbia." 

                                
                                          Negocierile de la Kumanovo



Într-o zi atât  de agitată, sârbii aproape că au uitat de preliminariile Campionatului 
European de fotbal Euro 2000. După ce ieri, reprezentativa de tineret a bătut Malta        
cu 7-0, în această seară, la Salonic, în Grecia, urma meciul naţionalei de seniori.         
Toată lumea era, însă, cu ochii spre Kumanovo. Aici, se desfăşura un adevărat            
“meci al greilor”. Delegaţia iugoslavă era compusă din gen.col. Svetozar Marjanovic, 
adjunct al şefului Statului Major General, Nebojsa Vujovic, adjunct al ministrului federal  
de Externe, gen. Blagoje Kovacevic, adjunct al şefului Statului Major General,              
gen. Mladen Karanovic, şeful Apărării Antiaeriene, gen. Ljubomir Draganjac,                  
şef al Departamentului Logistic, generalii Obrad Stevanovic şi Slobodan Miletic,             
din Ministerul de Interne, şi ofiţerii Branko Krga şi Milan Djakovic. Nici de partea cealaltă, 
delegaţia NATO nu era mai prejos: gen. Michael Jackson, generalul francez Bruno Cuche, 
generalul german Fritz von Korff (comandant al Brigăzii 12 Tancuri), generalul          
Mauro del Vecchio (adjunct al şefului contingentului italian), generalii britanici               
Bill Rollo (comandant  al Brigăzii 4) şi Adrian Freer (comandant al Brigăzii 5 aeropurtate)    
şi generalul american John Craddock (comandantul forţei americane din Macedonia). 

Întrerupte la ora 10.00, discuţiile au fost  reluate la 13.45, când gen. Svetozar Marjanovic 
şi Nebojsa Vujovic s-au întors la Kumanovo, după ce s-au consultat cu Belgradul.       
Sârbii au reuşit să obţină un răgaz suplimentar pentru retragerea din Kosovo,                 
în afară de cele 7 zile oferite de NATO. Până şi ministrul francez al Apărării Alain Richard 
s-a văzut nevoit să recunoască dificultăţile retragerii sârbilor din Kosovo, mai ales           
că Armata Iugoslavă îşi îngropase o bună parte din dispozitiv, pentru a face faţă          
unei eventuale intervenţii terestre. La ora 17.00, negocierile s-au întrerupt încă o dată, 
Marjanovic şi Vujovic plecând în Iugoslavia. 

De-a lungul întregii zile, în aproape toată ţara fusese linişte. Doar câteva explozii izolate   
în Kosovo, în regiunea localităţilor Dragas, Orahovac şi Gora. După plecarea celor doi,     
se părea că negocierile au intrat într-un nou impas. Mi-am transmis corespondenţa    
pentru Ştirile de la 19.30, lăsând ambiguitatea să plutească şi deasupra relatării mele.     
M-am înţeles cu colegii de la Bucureşti să rămânem pe fază şi - dacă se întâmpla ceva - 
să luăm legătura urgent. Ştiam doar că, după o scurtă consultare cu Milosevic, 
reprezentanţii iugoslavi l-au sunat pe generalul Michael Jackson şi au cerut reluarea 
urgentă a negocierilor de la Kumanovo. 

Martti Ahtisaari a declarat la Helsinki că acordul asupra modalităţilor de retragere             
a forţelor iugoslave din Kosovo este iminent. "Suntem foarte aproape de un acord             
şi nu aş fi surprins să se ajungă la el chiar astăzi," a afirmat preşedintele finlandez           
la postul "Radio Nova".

Am coborât să mâncăm ceva în restaurantul hotelului. Nu ne puteam permite să plecăm   
în altă parte, până nu aflam ce se întâmpla la Kumanovo. În restaurant, telefonul mobil 
funcţiona foarte prost şi trebuia să mi-l ţin pe pervazul unui geam. Eram la masă cu Mile, 
“scriitorul” Dragan şi cu “secretara” sa, superba Maya. La un moment dat, cu puţin înainte 
de ora 21.00, telefonul a început să zbârnâie. Era Peter Barabas, producătorul executiv     
al Ştirilor ProTV. “S-a semnat acordul de pace !” mi-a strigat el. “Intri în direct                  
în două minute !”



N-am apucat să-i răspund, pentru că m-a lăsat pe linie cu Beavis. “Hai, mă,                    
că s-a terminat,” i-am auzit  vocea tărăgănată. “Vii şi tu acasă. Ţi-am pregătit un CD       
cu jocuri pe computer… o minunăţie. Ai şi un joc în care acţiunea se petrece                   
în Iugoslavia.” I-am strigat  lui Mile că războiul s-a terminat  şi am ieşit  în fugă în stradă, 
unde era destul de linişte şi aveam recepţie maximă la telefon. Am auzit genericul     
Ştirilor ProTV şi vocea lui Lucian Mîndruţă, care spunea că întrerupem programul obişnuit 
pentru o ediţie specială dedicată războiului din Iugoslavia. I-am urlat  lui Beavis             
să-mi spună ce se întâmplă. “Habar n-am ! Văd nişte imagini preluate de la CNN…          
un general american… şi un ofiţer într-o uniformă de camuflaj… Cred că e un sârb         
de-al tău, dar nu înţeleg ce spune. Vezi că intri în direct !” 

                      
                               Semnarea acordului de la Kumanovo

Mi-am dat seama doar că se semnase acordul de pace şi am auzit vocea lui Lucian: 
“Suntem în legătură directă cu Sorin Bogdan, corespondentul nostru la Belgrad.             
Ce se întâmplă la voi ?" Am explicat că aici, în Iugoslavia, nimeni nu aflase, deocamdată, 
că războiul s-a terminat. Privind în jur, am improvizat o relatare de culoare,           
descriind atmosfera aparent calmă de aici. Nimeni nu ştia nimic, însă aşteptam cu sufletul 
la gură reacţia sârbilor la auzul veştii. Din fericire, ediţia specială a Ştirilor nu a durat    
prea mult, pentru că nici la Bucureşti nu se ştiau prea multe detalii. După transmisie,      
ne-am înţeles să ne ţinem la curent cu situaţia şi să mă pregătesc pentru încă                 
o transmisie în direct la miezul nopţii. Adică la ora 23.00, ora Iugoslaviei. Mai aveam    
două ore. Am alergat în cameră şi am început să mut de pe un canal pe altul                  
al posturilor iugoslave de televiziune.  

AFP prezintă principalele puncte ale "Acordului militar tehnic" încheiat  la Kumanovo,     
între reprezentanţii NATO şi cei ai Belgradului. 
- RETRAGEREA FORŢELOR TERESTRE IUGOSLAVE ŞI INTRAREA SINCRONIZATĂ          

A KFOR ÎN PROVINCIE.
Belgradul se angajează să procedeze la o retragere pe etape a "tuturor forţelor sale 
terestre din Kosovo către localităţile din Serbia". În retragere, forţele iugoslave "vor degaja 
toate căile de comunicaţie, ridicând toate minele" şi alte obstacole". Intrarea                  
şi desfăşurarea forţelor internaţionale de securitate în Kosovo (KFOR) vor fi sincronizate 
cu retragerea forţelor iugoslave. 



- SUSPENDAREA ATACURILOR NATO: 
"Loviturile aeriene ale NATO vor fi suspendate", dacă se verifică faptul că forţele iugoslave 
situate în zona "a treia" (în nordul provinciei) au evacuat zona, pe rute precise,                  
în 24 de ore de la semnarea acordului. "Va urma suspendarea atacurilor, cu condiţia       
ca clauzele acestui acord să fie aplicate în totalitate şi cu condiţia ca în Consiliul              
de Securitate al Naţiunilor Unite să fie adoptată foarte rapid rezoluţia" referitoare            
la o desfăşurare a KFOR, pentru a se evita "un vid în materie de securitate". 
- EVACUAREA TOTALĂ A FORTELOR TERESTRE IUGOSLAVE DIN KOSOVO ÎN DECURS     
DE 11 ZILE: 
După 11 zile de la semnarea acordului, "toate forţele terestre iugoslave vor trebui          
să-şi fi încheiat  retragerea din Kosovo" şi să se fi repliat  la 5 km dincolo de graniţele 
provinciei. Anterior, toate forţele Belgradului vor trebui să evacueze zona "unu" (din sud) 
în decurs de 6 zile, iar zona "doi" (din centru) în 9 zile. 
- OPRIREA ATACURILOR NATO: 
Campania aeriană va fi definitiv încheiată odată cu "retragerea completă a forţelor 
iugoslave". 
- RETRAGEREA FORŢELOR AERIENE ŞI ALE APĂRĂRII ANTIAERIENE ÎN DECURS          
DE 3 ZILE: 
La trei zile de la încheierea acordului, toate aparatele iugoslave, precum şi radarele, 
totalitatea rachetelor sol-aer şi a artileriei antiaeriene din Kosovo vor trebui să fie repliate 
către Serbia, într-o zonă situată la 25 de km de graniţele provinciei. 
- DESFĂŞURAREA KFOR: 
"KFOR va fi desfăşurată, va opera fără obstacole în Kosovo şi va dispune de autoritatea  
de a lua toate măsurile necesare pentru a stabili şi a menţine un mediu de securitate 
pentru toţi cetăţenii din Kosovo". 
- DEFINIREA FORŢELOR SÂRBE: 
Tot personalul Republicii Federale Iugoslavia care dispune de o capacitate militară,   
inclusiv trupele armatei regulate, grupurile civile înarmate, asociaţiile paramilitare,    
armata aerului, garda naţională, poliţia de frontieră, militarii în rezervă, poliţia militară, 
serviciile de informaţii, precum şi personalul Ministerului de Interne, forţele de intervenţie 
şi orice alt grup care va fi desemnat de comandantul KFOR.

În sfârşit, la 21.56, Studio B a fost prima televiziune care a dat  ştirea semnării acordului 
tehnico-militar de la Kumanovo, preluând imagini de la Sky News. A urmat  postul           
de televiziune BK, transmiţând în jurnalul de la ora 22.00, imagini cu declaraţia               
de la Kumanovo a generalului Svetozar Marjanovic, dată în faţa jurnaliştilor străini: 
“Delegaţia Armatei Iugoslave a încheiat negocierile cu reprezentanţii forţelor 
internaţionale ale Naţiunilor Unite. Negocierile au fost  foarte dificile, dar în final am reuşit 
să semnăm acordul, un acord de pace. Ceea ce înseamnă ca războiul s-a sfârşit              
şi că politica păcii a fost  mai puternică, politica promovată de Iugoslavia şi de preşedintele 
Slobodan Milosevic. Am arătat, de-a lungul acestor negocieri, că suntem cu adevărat 
deschişi şi că dorim să asigurăm securitatea tuturor cetăţenilor din Kosovo şi Metohia. 
Forţele internaţionale de menţinere a păcii vor prelua controlul în provincie,                   
cu obligaţia de a asigura întreaga securitate în zonă. Vă mulţumesc foarte mult şi cred   
că nu este timp pentru a vă răspunde la întrebări.”



Punctul culminant al ştirilor a fost jurnalul RTS. Deşi mă aşteptam la o ediţie specială,       
nici vorbă de aşa ceva. La 22.30, a început jurnalul RTS, preluat de toate posturile         
de televiziune iugoslave şi de câteva posturi de radio. După generic, a apărut  o crainică, 
vădit emoţionată, ale cărei prime cuvinte au fost: “Agresiunea împotriva Iugoslaviei           
a încetat ! Politica de pace a preşedintelui Slobodan Milosevic a învins !” Restul introducerii 
nu l-am mai auzit, fiindcă râdeam cu gura până la urechi. Hohote de râs răsunau           
din toate blocurile din jurul hotelului. Când m-am liniştit, am continuat să privesc jurnalul. 
De emoţie, prezentatoarea a anunţat că, la Bonn, G-8 a hotărât oprirea 
bombardamentelor. După care şi-a cerut scuze, precizând că reuniunea avusese loc          
la Koln. A continuat cu prezentarea reuniunii Consiliului de Securitate al ONU,        
subliniind poziţia Chinei, care a impus întâi încetarea bombardamentelor, pentru a vota 
rezoluţia. S-a insistat că se garantează suveranitatea şi integritatea teritorială a Serbiei     
şi Iugoslaviei. În continuare, a fost prezentată declaraţia generalului Marjanovic,    
preluată tot  de la Sky News. Apoi poziţia Rusiei, subliniindu-se că militarii pe care ruşii      
îi vor trimite în Kosovo nu vor fi sub comanda NATO, fiind convenită dubla comandă         
a forţelor internaţionale de pace. 

Mai aveam puţin şi trebuia să intru în direct pentru Ştirile de la miezul nopţii. Am avut 
inspiraţia să urc pe acoperiş şi, când Lucian Mîndruţă mi-a dat legătura, am început,     
într-un ritm care nu-i permitea să mă întrerupă: “Doamnelor şi domnilor, mă aflu din nou 
pe acoperişul hotelului “Toplice”, de unde am urmărit  vreme de 77 de zile şi nopţi     
luptele aeriene dintre aviaţia NATO şi antiaeriana iugoslavă. Trebuie să vă spun că, acum, 
la Belgrad, se trage. Trage antiaeriana Belgradului, trag tunurile grele, trage antiaeriana 
Novi Sad-ului !” Am lăsat  o mică pauză, după care am continuat: “De această dată, însă, 
se trage de bucurie ! Nu mă aflu în Piaţa Republicii, pentru că nu m-aţi putea auzi.      
Acolo e un vacarm de nedescris. Explodează petarde, se trage cu pistolul şi chiar cu puşca 
mitralieră. Coloane de maşini se îndreaptă claxonând spre centru. Sute de tineri        
flutură drapelele Serbiei şi Iugoslaviei şi scandează: Kosovo e Serbia ! E o adevărată 
nebunie aici, la Belgrad, şi cred că în întreaga Iugoslavie.”

                  
                   Bucurie la Belgrad, după semnarea acordului de pace



Lucian n-a avut de lucru şi m-a întrerupt, amintindu-mi că, în relatările mele anterioare, 
spusesem că sârbii nu sunt deloc mulţumiţi de condiţiile impuse de NATO pentru încetarea 
bombardamentelor. I-am replicat imediat: “Da, Lucian, este adevărat. Însă bucuria         
de acum dovedeşte că sârbii nu sunt un popor de nebuni, care iubesc războiul                 
şi bombardamentele. Acum se bucură că demenţa s-a terminat, că nu se vor mai culca     
şi nici nu se vor mai trezi odată cu sirenele alarmei aeriene, că vor privi spre cer       
pentru a vedea stelele, şi nu avioanele aducătoare de moarte. Mâine, sunt convins           
că această bucurie va fi din nou înlocuită de tristeţea pierderii acestui război.”                 
Şi am adăugat că poate cel mai bine defineşte aceasta atitudine a sârbilor ultimul banc       
pe care l-am auzit astăzi la Belgrad, în care se spunea că, într-o dimineaţă, Mira Markovic, 
nevasta lui Milosevic, năvăleşte în dormitor strigând: “Slobo ! Slobo ! Trezeşte-te !           
E plină curtea de soldaţi !” La care Milosevic îi răspunde, calm: “Stai liniştită, dragă.       
Nu sunt militari, sunt grănicerii noştri.”

Liderul politic al UCK Hashim Thaqi "i-a dat asigurări marţi, lui Madeleine Albright,          
că unităţile militare ale organizaţiei nu vor ataca forţele sârbe", a afirmat Sabri Kicmari, 
reprezentantul din Germania al organizaţiei, citat de postul de televiziune ARD. În plus,    
el a pledat pentru instaurarea de structuri democratice şi organizarea unui referendum 
prin care locuitorii provinciei să-şi poată decide singuri viitorul. "Vom accepta              
toate drepturile sârbilor care trăiesc în Kosovo. În regiunea unde ruşii vor avea 
comandamentul, noi nu putem garanta, când oamenii noştri se vor întoarce,                  
că nu vor exista dificultăţi. Unităţile noastre din regiunea comandată de ruşi                  
nu se vor dezarma.” 
"Scopul nostru este să combatem aparatul represiv iugoslav. Sârbii şi muntenegrenii           
pot să rămână la noi, drepturile lor vor fi respectate. Vom accepta o prezenţă 
internaţională pentru a supraveghea respectarea drepturilor minorităţilor. Nu intenţionăm 
să repetăm erorile regimului precedent," s-a jurat  şi Bardhyl Mahmuti, într-un interviu 
acordat  postului de radio France-Info. "Nu credem că vor fi răzbunări, însă nu sunt excluse 
cazurile izolate. Vom face eforturi pentru a împiedica orice tentativă de răzbunare,        
însă nimeni nu poate să pretindă că poate controla întreaga populaţie, pentru că         
este vorba de o populaţie masacrată şi deportată."

Am coborât  de pe acoperiş şi i-am povestit lui Mile despre transmisia pe care o făcusem. 
Mă aştepta în barul hotelului, la masă cu Dragan şi Maya. I-am îndemnat să mergem       
şi noi în Piaţa Republicii, să vedem fiesta. Ne-am urcat  în maşina Mayei, însă a trebuit    
să parcăm pe o stradă laterală, pentru că Poliţia blocase accesul către centru. Am mers   
pe jos, contemplând bucuria sârbilor, care strigau, se îmbrăţişau şi aruncau petarde, 
fluturând făclii colorate. Toţi reporterii străini năvăliseră să filmeze şi înregistrau 
declaraţiile oamenilor. Nu am văzut nici o oficialitate în centru, cu excepţia         
ministrului federal al Culturii, care a fost  imediat asaltat de reporteri. Toată lumea          
era fericită că războiul s-a terminat  şi autorităţile anunţaseră, pentru mâine,                 
un concert  maraton în Trg Republike, de la prânz până a doua zi, cu toate formaţiile     
care au cântat la tradiţionalele concerte de protest împotriva NATO.  



                     
                   Bucurie la Belgrad, după semnarea acordului de pace

Când atmosfera s-a mai liniştit, ne-am întors la hotel. Dragan ne-a întrebat dacă am 
observat bucuria din declaraţiile lui Javier Solana, Jacques Chirac, Tony Blair şi Bill Clinton, 
la fel de mare ca a sârbilor. Erau evident fericiţi că războiul, care începuse să-i încurce 
foarte mult, se terminase. Cel puţin din acest punct de vedere, sârbii se pot considera 
câştigătorii morali ai bătăliei. Încet-încet, tristeţea de pe faţa lui Dragan ne-a molipsit      
şi pe noi. “Ce veţi face în continuare ?” l-am întrebat  eu. “Ştii bine că, odată cu războiul, 
aţi pierdut  şi Kosovo.” A zâmbit cu subînţeles şi mi-a răspuns: “Dimpotrivă. Războiul     
abia acum începe. 400.000 dintre ai noştri sunt pregătiţi să plece în Kosovo.” Însă   
această ipoteză nu m-a convins deloc. Nici chiar zvonul că Corpul III al Armatei Iugoslave 
ar refuza să se retragă din Kosovo. Slobodan Milosevic controla prea bine totul,         
pentru a permite astfel de defecţiuni. 

“Al dracului geam !” am exclamat eu, privind spre vitrina dinspre stradă, pe care Nelu      
se încăpăţânase să nu lipească bandă izolantă. “A rezistat  tot războiul !” Am pufnit cu toţii 
în râs, după care ne-am poticnit într-o discuţie fără sfârşit, despre motivul pentru care,  
din cauza suflului exploziilor, geamurile se spărgeau întotdeauna către exterior.           
Până la urmă, nimeni n-a putut explica logic de ce, iar Maya l-a luat pe Dragan de braţ     
şi au plecat împreună. A fost ultima oară când l-am văzut în carne şi oase. Aveam          
să-l mai văd, câteva zile mai târziu, la televizor, în imaginile prezentate de RTS,            
când Slobodan Milosevic a decorat o parte din ofiţerii Armatei, Poliţiei şi Serviciilor secrete, 
pentru merite deosebite. Era îmbrăcat  în uniforma de la Serviciul de Contraspionaj militar 
şi stătea în rândul trei al ofiţerilor cărora preşedintele iugoslav le strângea mâna, 
mulţumindu-le pentru felul în care şi-au făcut  datoria. Îmi amintesc că ne-am amuzat, 
gândindu-ne cât de uşor se câştigă decoraţiile, stând la taclale la o bere, cu nişte jurnalişti 
români. 

OSCE a anunţat că ar putea să nu joace decât un rol secundar în acţiunea de punere      
în aplicare a unui acord de pace în Kosovo, informează AFP. OSCE, care a desfăşurat   
1.400 de observatori în cursul precedentei sale misiuni de verificare în Kosovo (KVM),        
a decis azi să trimită o nouă misiune în Kosovo, cu un nou mandat. "OSCE s-a pregătit    
în vederea unui rol important în cadrul unei misiuni de aplicaţie civilă." 



La propunerea lui Mile, ne-am hotărât să ne mutăm pe terasa barului de lângă parc,    
unde eram deja de-ai casei şi puteam asculta Radio Nostalgija, un post  care difuza   
muzică excelentă. Nelu, care voia să vină şi el, a cam strâmbat din nas, dar i-am spus      
că a câştigat  destui bani de la noi, aşa că puteam să bem o dată şi în altă parte.    
Oricum, nu voiam să mai zăbovim mult, pentru că eu fusesem anunţat  că voi intra           
în direct şi în emisiunea de dimineaţă, aşa că trebuia să mă trezesc devreme. 

Înainte de a pleca, ne-am oprit o clipă, pentru că la televizor apăruse colonelul          
Stojan Konjikovac, care a dezminţit o declaraţie a generalului american Charles Wald,    
care afirmase că, cu numai câteva ore înainte de semnarea acordului de pace, 
bombardiere B-52 atacaseră forţele sârbe din sud-vestul provinciei Kosovo, distrugând   
mai multe vehicule militare. "Aflată în imposibilitate de a înregistra succese militare, 
propaganda agresorului răspândeşte minciuni potrivit cărora bombardierele strategice 
B-52 au făcut  numeroase victime în cursul bombardării a două batalioane ale Armatei 
iugoslave. Forţele armatei iugoslave rezistă solid pe liniile de apărare şi am luat măsuri 
pentru a-i proteja pe oamenii noştri care sunt pe poziţiile de pe muntele Pastrik.” 

Ne-am aşezat la o masă de pe terasa barului, cu o bere în faţă, depănând amintiri 
amuzante de pe vremea bombardamentelor. La un moment  dat, Nelu şi-a amintit           
că promisese să ne spună ceva important, în exclusivitate, după ce războiul se va încheia. 
“Ştiţi ce aveam noi la etajul II la “Toplice” ?” Am dat din umeri. “Al doilea centru            
de comunicaţii al Statului Major General !” În clipa următoare, i-am sărit la gât, iar Mile      
a scos cuţitul. Ne-am abţinut cu greu să nu-i facem ceva, sub privirile uimite                 
ale muntenegrenilor de la bar, care nu înţelegeau ce se întâmplă. Primul centru               
de comunicaţii fusese la hotel “Jugoslavija”, motiv pentru care NATO bombardase clădirea. 
“Eşti nebun ! Am fost tot războiul o ţintă sigură !”

Nelu a aşteptat să ne mai calmăm, după care ne-a povestit cum îl sunaseră                    
de la Statul Major General şi, într-o noapte şi o zi, au instalat  centrul de comunicaţii.     
“Era în zilele când voi ştiaţi că verificăm centrala telefonică a hotelului,” ne-a explicat el    
şi mi-am amintit  că băusem o bere cu unul din tehnicienii care făceau verificarea             
şi chiar păstrasem cartea lui de vizită. Falsă, desigur. “Nu vă mai enervaţi, pentru că        
nu a observat nimeni. Nici chiar voi, care umblaţi prin hotel ca acasă. Cum vă imaginaţi   
că doar la “Toplice” se putea sta pe acoperiş, fără să vă aresteze ?” Nelu ne-a spus        
că a avut tot timpul grijă să nu observe nimeni ceva suspect. Centrala era deservită    
doar de câte doi oameni, care lucrau în schimburi de câte 12 ore. 

                          
          O sârboaică, în faţa casei sale din Merdare, distrusă de bombe



Ne-a povestit că i-a observat cu atenţie, când schimbau turele şi nu a descoperit        
nimic suspect, fiind îmbrăcaţi civil şi părând nişte simpli clienţi ai hotelului, mereu alţii.   
“Ba da, v-aţi fi dat seama, dacă aţi fi fost atenţi,” şi-a amintit  Nelu. “Încuiaţi, ca militarii, 
purtau toţi acelaşi tip de geantă, pe care o aveau de la unitate. Până când m-am prins      
şi le-am atras atenţia.” Acum am înţeles de ce se isterizase Nelu, când i-am povestit       
de militarii care instalaseră şi apoi păzeau ceva, îmbrăcaţi în uniforme, în clădirea           
de lângă noi. Şi cum a reuşit, cu un simplu telefon, să îi facă să se îmbrace în civil.       
Apoi mi-am amintit  ce scandal i-a făcut unui prieten de-al său, care parcase                   
un gigantic jeep, cu numerele de înmatriculare ale Armatei Iugoslave, în faţa hotelului,     
şi coborâse, în uniformă, să-l viziteze. Nu înţelesesem atunci motivul pentru care            
îşi obligase prietenul să-şi parcheze jeep-ul câteva străzi mai încolo, pentru o vizită        
de o oră, cât să bea împreună o bere. Crezusem că bombardamentele l-au făcut paranoic. 

N-am mai stat  mult la poveşti, pentru că Nelu ne stricase toată seara, cu ştirea lui.      
Abia când ne-am întors la hotel, văzându-l amărât, l-am bătut  pe umăr şi i-am spus:    
“Nu fii supărat pe noi. Ştim că altul n-ar fi făcut atâtea să ne ajute şi, fără tine,          
eram demult  acasă. Îţi mulţumim.” S-a luminat la faţă şi n-am scăpat până nu ne-a făcut 
cinste cu încă o bere, în barul hotelului. Am acceptat, cu condiţia să nu ne mai dezvăluie 
nimic în seara aceasta. Ne era de ajuns. Când ne-am înveselit, ne-a mai spus doar că,      
la camera 206, era centrul de cartier al Comandamentului Apărării civile. N-am mai avut 
nici o reacţie. Faţă de centrul de transmisiuni, era floare la ureche. 

10 iunie 1999

Dialogul cu Cristi Tabără, în timpul transmisiei mele pentru emisiunea de dimineaţă, a fost, 
poate pentru prima oară, unul destins. I-am povestit  euforia din noaptea care trecuse. 
Faţă de cele relatate în transmisia de la miezul nopţii, am adăugat că, după anunţarea 
veştii că războiul s-a terminat, de bucurie, rafalele de arme automate au răsunat            
în Priştina vreme de 15 minute. Au sunat sirenele şi s-a tras cu antiaeriana                     
în toate oraşele Iugoslaviei. Primăria Belgradului a aprins becurile globurilor care iluminau 
centrul şi nu mai fuseseră folosite de când a fost avariat sistemul energetic naţional.                 
Mai mulţi ziarişti străini (chiar şi români), dintre cei care au scos nasurile din camerele        
de hotel doar pentru a merge la conferinţele de presă, s-au speriat  văzând trasoarele 
antiaerienei şi au transmis în relatările lor din această dimineaţă că Belgradul a fost       
din nou bombardat. Încă nu aflaseră că e pace. 

Cristi Tabără a râs şi mi-a mulţumit pentru toate relatările mele din timpul acestui război, 
adăugând: “Dă-mi voie să fiu primul care te invită în emisiunea lui, când te vei întoarce 
acasă ! Te aşteptăm şi îţi promit că vom realiza împreună o emisiune întreagă,                
în care vom putea vorbi pe îndelete şi vei putea povesti şi acele lucruri care, aşa cum    
m-ai lăsat să înţeleg, nu puteai să le spui cât timp te aflai acolo.” Am acceptat, desigur. 



Nu m-am mai culcat după transmisie, deoarece aveam încă una pentru Ştirile de prânz. 
Am coborât bine dispus în bar, i-am cerut  lui Dule o cafea tare şi, când mi-a adus-o,          
l-am întrebat dacă doarme vreodată. A zâmbit, uşor flatat, şi a mormăit  că are şapte vieţi 
şi nu are nevoie de somn. Toate ziarele de astăzi publicau fotografii de la bucuria           
de pe străzile capitalei iugoslave. Dar – ceea ce m-a cam surprins – şi textele integrale   
ale documentelor de la Kumanovo, inclusiv cele două anexe. La fel ca majoritatea sârbilor, 
am aflat din paginile sportive rezultatul meciului de aseară cu Malta, în care Iugoslavia 
câştigase cu 4-1. 

                      
                            Ziarele sârbeşti anunţă sfârşitul războiului

Am observat, în cotidianul “Blic”, primele apeluri către sârbii din Kosovo, în care            
erau rugaţi să nu-şi părăsească gospodăriile, pentru că vor fi ocrotiţi de forţele 
internaţionale de menţinere a păcii. Ieri după-amiază, doi dintre cei mai aprigi sârbi     
care locuiau în provincie, Momcilo Trajkovic şi episcopul Artemije, au venit înaintea    
sutelor de oameni adunaţi în faţa unei săli de sport  din Priştina, rugându-i să rămână       
la casele lor. “Cerem protecţia forţelor internaţionale, pentru a putea să rămânem            
la casele noastre,” spunea Trajkovic. “Violenţa şi răzbunările nu sunt o rezolvare       
pentru criza din Kosovo.” La rândul său, episcopul Artemije le-a atras atenţia oamenilor       
că acesta este un moment istoric pentru existenţa sârbilor în provincie. “Cei care rămân 
aici îşi vor dovedi adevăratul patriotism, în spiritul sfinţilor şi martirilor Serbiei.                
Dacă plecăm acum, nu ne vom mai putea întoarce niciodată.”  

Văzându-şi visul aproape realizat, liderii UCK se grăbeau şi ei să asigure pe toată lumea    
că nu vor începe vendetele. “Ţelul UCK este retragerea soldaţilor şi a forţelor paramilitare 
sârbe, iar după aprobarea rezoluţiei Consiliului de Securitate, vom continua lupta noastră 
pentru independenţă,” a declarat  Jakup Krasniqi, purtătorul de cuvânt al organizaţiei 
separatiste. “Acordul de pace putea fi încheiat la Rambouillet, fără bombardamente        
sau masacre. Civilii sârbi din Kosovo au toate garanţiile din partea noastră că drepturile lor 
vor fi respectate. Credem că cei care au masacrat locuitorii provinciei vor pleca singuri    
din Kosovo. Sperăm că SUA şi NATO vor reuşi să menţină ordinea şi liniştea,            
pentru că Poliţia locală nu va reuşi.” 



Înaltul Comisariat  al ONU pentru Refugiaţi Sadako Ogata a apreciat, într-un interviu 
publicat în cotidianul francez "Le Figaro", că peste 400.000 de refugiaţi se vor întoarce     
în Kosovo până în septembrie. "În primul rând, vom facilita întoarcerea celor din tabere      
şi a celor care trăiesc în vecinătatea frontierelor. Acest  lucru poate fi realizat în cursul 
următoarelor trei luni, dar o întoarcere masivă şi dezorganizată nu va fi un lucru bun." 
UNCHR se declară "îngrijorat" de soarta sârbilor care trăiesc în Kosovo. "Mulţi dintre ei    
au fugit  deja din provincie, iar alţii ar putea, de asemenea, să dorească să plece (...) 
Trebuie să ne îngrijim de ei, de cei care doresc să plece sau să rămână. Trebuie               
să le asigurăm propria securitate. Acest lucru va fi - fără îndoialã - foarte dificil la început". 

Pentru Ştirile prânzului, n-am avut prea multe noutăţi. Atmosfera la Belgrad era calmă     
şi aşteptam să înceapă concertul maraton promis de autorităţi, ca să văd dacă                
mi se împlinesc previziunile. Deja aflasem că unele formaţii refuză să participe.              
Mai erau puţine minute până la deschiderea concertului, însă în piaţă nu se adunase lume 
aproape deloc. Sârbii reveneau, încet-încet, cu picioarele pe pământ. Ştiau că războiul       
a fost preţul rămânerii la putere a lui Milosevic şi mai ştiau că acordul de pace va însemna 
sfârşitul domniei acestuia. Mai aveau, însă, de aşteptat, cu acelaşi stoicism cu care 
înfruntaseră bombardamentele, apariţia unui om politic, altul decât marionetele       
actualului preşedinte, pentru a le canaliza imensul potenţial către reconstrucţia ţării. 

Ajungând la Media Center, am ciocnit un pahar cu Viktor şi cu cele două femei           
alături de care am fost tot războiul. Eram bucuroşi că am scăpat şi, deja, ei îşi făceau 
planuri de viitor. După ce am stat puţin de vorbă, m-am aşezat în faţa computerului, 
pentru că aveam mult de lucru. Declaraţiile politice curgeau în valuri, întrerupte          
doar de ştiri despre ce se întâmpla în capitalele occidentale. Se aştepta ca, în curând, 
Javier Solana să anunţe încetarea oficială a raidurilor aeriene şi votul din reuniunea 
Consiliului de Securitate al ONU. Am pregătit încă o sinteză a evenimentelor                 
din ultimele 24 de ore, pentru ProFM. 

În jurul orei 14.00, la un restaurant situat  în partea macedoneană a punctului de frontieră 
de la Blace, au început discuţiile tehnice dintre ofiţerii NATO şi reprezentanţii Poliţiei        
şi Armatei iugoslave, în vederea pregătirii intrării în Kosovo a forţei internaţionale de pace. 
Acestea se referau la aspectele practice ale operaţiunii: schimb de frecvenţe radio,    
coduri, hărţi, desemnarea ofiţerilor de legătură, stabilirea itinerariilor şi a procedurilor, 
pentru intrarea în Kosovo a forţelor NATO.

                      
        Câmpurile de mine din Kosovo, marele pericol pentru toată lumea



Primii militari din cadrul KFOR vor intra, probabil, în provincia sârbă în această seară,   
după votarea unei rezoluţii ONU, a declarat  un oficial NATO, citat de AFP. Trupele britanice 
vor fi primele care vor intra în provincie, a declarat premierul britanic Tony Blair.       
"KFOR va avea de înfruntat pericole reale. Nu pot garanta că nu se vor înregistra             
şi pierderi de vieţi umane." Se referea la pericolul pe care îl reprezintă minele                  
şi elementele sârbe nemulţumite din cauza înfrângerii suferite.

Reacţiile politice la semnarea păcii aveau toate accentele din manualele de retorică.        
Cel mai ridicol a fost, însă, Zivorad Smiljanic, preşedintele Adunării regionale a Vojvodinei, 
care i-a trimis lui Slobodan Milosevic o telegramă în care îl felicita “pentru obţinerea        
încă unei victorii şi pentru că a deschis drumul păcii în Iugoslavia”. Penibilul situaţiei          
a fost oarecum salvat  de Dragan Veselinov, preşedintele Coaliţiei Vojvodina, care,       
după ce a spus că salută încetarea războiului şi încheierea acordului de pace,                  
a declarat: “Ne-am luptat 77 de zile, iar acum am semnat un acord mai prost              
decât cel de la Rambouillet şi suntem nevoiţi să primim în Kosovo de două ori mai multe 
trupe străine decât prevedea acel acord. Este timpul ca Slobodan Milosevic să plece, 
pentru că, atât timp cât el va fi la putere, nimeni nu ne va ajuta să ne refacem ţara.”

Vuk Draskovic îşi făcea binecunoscutul slalom între poziţiile pro şi contra preşedintelui 
iugoslav. Aseară, într-un interviu transmis în direct  de BBC, întrebat de viitoarea soartă     
a lui Milosevic, liderul SPO a răspuns: “Din păcate, preşedintele a fost  ales de popor. 
Voinţa poporului este voinţa lui Dumnezeu. El poate fi schimbat doar prin votul 
alegătorilor.” Ei bine, astăzi, în cotidianul “Jutarnji List” din Zagreb, i-a apărut  un alt  tip    
de declaraţie, conform căreia regimul de la Belgrad trebuie schimbat, iar noul premier 
federal ar trebui să fie actualul preşedinte al Muntenegrului, Milo Djukanovic.            
“Dacă nu vor avea loc schimbări democratice în Serbia şi Muntenegru, SPO nu va intra    
în nici un guvern !” Referindu-se la situaţia din Kosovo, Draskovic a adăugat că        
“ambele părţi, şi forţele sârbe şi UCK, au făcut mult rău, însă fiecare crimă trebuie tratată 
individual. Sunt împotriva ideilor promovate de unii idioţi, ca liderii Partidului Radical       
din Serbia, care erau de părere că sârbii trebuie să plece din Kosovo, odată cu Armata 
Iugoslavă.” Şi, pentru a completa circul, tot astăzi, Draskovic şi-a infirmat declaraţiile      
din ziar, spunând că sunt inventate. 

Inventate sau nu, vorbele sale n-au rămas fără ecou. Vojislav Seselj, liderul radicalilor,      
a repetat astăzi că partidul său va părăsi guvernul, în momentul în care primul soldat     
din NATO va păşi pe teritoriul provinciei Kosovo, o hotărâre definitivă urmând să fie luată 
în 14 iunie. “După ieşirea noastră din executiv, există două variante. Prima este             
ca SPO să intre în coaliţie cu Partidul Socialist din Serbia (al lui Milosevic) şi cu Stânga 
Iugoslavă (JUL, al soţiei lui Milosevic). Cea de-a doua este organizarea de noi alegeri. 
Poporul va putea analiza ce a făcut fiecare politician în ultimele 77 de zile.”

Şi Partidul Democrat cerea noi alegeri. Într-un comunicat  trimis la Belgrad prin fax           
de Zoran Djindjic, se vorbea de coalizarea partidelor de opoziţie din Serbia, care să solicite 
alegeri anticipate şi înlocuirea lui Slobodan Milosevic. Schimbările democratice din Serbia 
erau văzute şi de Adem Demaci, fostul lider politic al UCK, ca o condiţie pentru ca sârbii      
şi albanezii din Kosovo să poată trăi mai departe împreună. 



Am fost atent, amintindu-mi de sfatul lui Nelu, la Vojislav Kostunica, preşedintele micuţului 
Partid Democrat  din Serbia. Acesta a făcut o declaraţie fără echivoc. “Acordul         
tehnico-militar semnat la Kumanovo este un pas important pentru oprirea 
bombardamentelor, dar şi unul, la fel de mare, către pierderea suveranităţii Iugoslaviei 
asupra provinciei Kosovo. Conform textului viitoarei rezoluţii a Consiliului de Securitate      
al ONU, în Kosovo se va instaura regimul dictaturii militare a NATO. Aşa numitul KFOR       
nu răspunde în faţa nimănui, însă îi trage pe toţi la răspundere. Prin această rezoluţie, 
organizaţia teroristă auto-intitulată UCK este legalizată şi, despre ea, se spune că va fi 
demilitarizată, însă nu dezarmată. De astăzi, Kosovo rămâne în interiorul Serbiei         
doar pe hartă.”

"Demilitarizarea UCK nu va fi o sarcină uşoară. Ea se află înscrisă în rezoluţia ONU. 
Înţelegem acum de ce liderii americani încearcă să obţină de la liderii UCK              
garanţii pentru respectarea rezoluţiei," a declarat Jacques Huntzinger, ambasadorul Franţei 
în Macedonia, făcând aluzie la discuţiile lui Madeleine Albright cu reprezentanţii gherilei. 
"Poziţia Statelor Unite faţă de toţi participanţii la conflictul din Balcani, inclusiv              
faţă de UCK, este identică," a precizat Strobe Talbott, care a discutat la Moscova       
despre participarea Rusiei la forţa de menţinere a păcii în Iugoslavia. "UCK trebuie         
să respecte condiţiile păcii care au fost definite."

                   
                        Slobodan Milosevic anunţă sfârşitul războiului

În timp ce îmi selectam toate aceste declaraţii, Viktor m-a întrerupt, trăgându-mă în faţa 
unui televizor. La RTS, apăruse Slobodan Milosevic, pentru o declaraţie oficială.           
Avea o figură imobilă şi o poziţie rigidă şi se adresa poporului în cel mai autentic        
limbaj de lemn. În jurul nostru se strânseseră toţi sârbii din Media Center şi, efectiv,        
n-am putut fi atent la vorbele lui Milosevic, pentru că aceştia îi parafrazau, plini de ironie, 
fiecare cuvânt. Îmi aminteam de comentariile pe care le făceam noi, când mai vedeam 
câte un discurs al lui Ceauşescu. Însă cinismul lui Milosevic depăşea orice închipuire.     
“Am dovedit că avem o armată de neînvins, cea mai puternică armată din lume.” 



După câteva secunde, sârbii au slobozit un potop de înjurături la adresa şefului statului. 
Acesta avea tupeul să spună că pierderile totale ale sârbilor în acest război se ridică        
la 462 de militari şi 114 poliţişti. Şi aceasta în contextul în care toată lumea vorbea         
de 8-10.000 de soldaţi morţi în timpul bombardamentelor şi toţi ştiam iadul de foc          
pe care au fost nevoiţi să-l înfrunte militarii din sudul provinciei Kosovo, mai ales              
în ultima perioadă. Cu lacrimi în ochi, un sârb înalt, cu o stufoasă mustaţă căruntă,        
mi-a spus că nu-l vor uita niciodată pe Slobodan Milosevic, cel care, după moartea lui Tito, 
a preluat o Iugoslavie prosperă, cea mai mare ţară din estul Europei, şi a reuşit             
să o aducă în situaţia de astăzi, după ce a pierdut, pe rând, Slovenia, Croaţia,          
Bosnia, Macedonia şi, acum, Kosovo. Discursul lui Milosevic s-a încheiat cu urarea    
”Srecan vam mir !”, adică “Pace fericită !”. Imediat formula a fost  preluată, în băşcălie,    
de toţi tinerii, care, în loc de “Bună ziua !”, au început să se salute cu “Srecan vam mir !”.

Pentru a şterge repede deplorabila impresie produsă de preşedintele iugoslav,              
RTS a difuzat, imediat, un reportaj despre întoarcerea primilor militari din Kosovo.         
Era impresionant. Nişte imagini de-a dreptul cutremurătoare cu soldaţi obosiţi,            
care nu apucau să-şi dea rucsacii jos din spate, pentru că nu-şi mai descleştau braţele   
din jurul iubitelor sau al părinţilor, care îi îmbrăţişau plângând în hohote, de bucurie        
că băieţii lor au scăpat cu viaţă. Nimic nu mai conta. Îmi amintesc şi acum chipul        
unei tinere, care spunea cât de mult se bucura că, de acum înainte, poate culege liniştită 
o floare de pe câmp şi poate privi seara stelele de pe cer, împreună cu prietenul ei        
care s-a întors de la război.  

NATO a anunţat în această după-amiază că asistă la o "mişcare de retragere"               
din provincia Kosovo a forţelor iugoslave, după ce mai multe informaţii referitoare           
la această retragere au fost date publicităţii la prânz, informează AFP. "Aşteptăm           
din partea comandamentului militar să ne spună că această mişcare este în conformitate 
cu acordul militar semnat ieri şi că ea va continua," a declarat purtătorul de cuvânt al 
Alianţei. „NATO a decis, astăzi, să suspende bombardamentele asupra Iugoslaviei,      
după ce a constatat începerea retragerii trupelor iugoslave din Kosovo, în conformitate     
cu acordul militar încheiat miercuri,” a anunţat secretarul general al NATO, Javier Solana. 

Risipind orice speculaţii, Armata Iugoslavă a început retragerea din Kosovo. Sârbii aveau 
11 zile pentru retragere, iar, în prima fază, trebuiau să plece acasă 6.000 de militari          
şi 50 de tancuri. Aşa cum anunţase generalul Nebojsa Pavkovic, comandantul Corpului III 
al Armatei Iugoslave, primele unităţi militare au început să se retragă din provincie          
la 12.15, urmând ca primele unităţi de Poliţie să plece de la Kosovska Mitrovica               
în jurul orei 15.00. Deja de ieri, un prim grup de poliţişti sârbi s-a retras din regiunea 
Pomoravlje, unde acţionaseră împotriva gherilelor UCK, şi au sosit la Jagodina. 

La 12.15, o primă coloană de 10 vehicule militare a plecat de la Merdare, pe şoseaua    
spre Podujevo. Din coloană făceau parte 3 camioane, un autobuz cu militari, unul cu civili 
şi mai multe autoturisme. În apropiere, mai aşteptau încă 50 de vehicule militare.           
O oră mai târziu, pe şoseaua Merdare-Podujevo, putea fi văzută o coloană de 100           
de vehicule militare, printre care o baterie antiaeriană şi câteva lansatoare de rachete   
sol-aer, iar la Podujevo erau deja adunate 30 de camioane şi un grup de 50 de militari.   
La ora 16.00, de la Kosovska Mitrovica a plecat o coloană de 30 de camioane, jeep-uri     
şi autobuze ale Poliţiei. 



Generalul Pavkovic a declarat  că marea problemă sunt  cele 80.000 de mine plantate         
de sârbi în zona graniţei cu Albania, care vor trebui dezamorsate împreună                    
cu geniştii NATO. “Aceste câmpuri de mine erau ultimele garanţii că teroriştii UCK          
nu vor încerca să intre în Kosovo. În provincie nu trebuie lăsat nici un moment de vid       
de autoritate, între retragerea Armatei Iugoslave şi intrarea forţelor de menţinere a păcii. 

             
                      Militarii sârbi se bucură că s-a sfârşit războiul

Consiliul de Securitate al ONU a adoptat planul de pace pentru Kosovo, care autorizează 
desfăşurarea imediată a forţelor NATO în provincie, relatează AFP. Rezoluţia conferă 
Naţiunilor Unite administrarea civilă a provinciei Kosovo. China a fost  singurul membru      
al Consiliului de Securitate care s-a abţinut de la vot, ceilalţi 14 votând în favoarea 
rezoluţiei. Adjunctul secretarului american de stat  Strobe Talbott este aşteptat mâine       
la Bruxelles, pentru a prezenta un raport referitor la întrevederile sale la Moscova     
privind viitoarea participare a Rusiei la KFOR, a anunţat purtătorul de cuvânt al NATO 
Jamie Shea. "Avem speranţa că vom ajunge la un rezultat  care va satisface ambele părţi, 
aşa cum s-a întâmplat în Bosnia. Este clar că ruşii vor să facă parte din această forţă         
şi NATO va da dovadă de flexibilitate în acest sens."

Pentru Ştirile de la 19.30, am avut destule de povestit. A trebuit să vorbesc foarte repede, 
pentru a apuca să spun tot ce aveam de gând. În final, nu m-am putut  abţine să adaug   
că am avut dreptate. Nici una din marile formaţii de rock din Iugoslavia nu a venit           
să cânte în Trg Republike, la concertul maraton plănuit de autorităţi în cinstea “victoriei”. 
Şi bine au făcut, pentru că şi oamenii au profitat de lipsa de inspiraţie a organizatorilor, 
ignorând - ostentativ - scena pe care evoluau anemic nişte formaţii de mâna a treia.   
Sârbii dovedeau că sunt realişti şi nu bravează inutil, la comanda preşedintelui lor.      
Chiar dacă, aseară, s-au bucurat că totul s-a terminat, ca nişte oameni normali,           
care nu au nici un motiv să iubească războiul. Spre uimirea şi bucuria mea,          
răspunsul Andreei Esca a venit spontan: “Într-adevăr, au dovedit  că nu iubesc războiul, 
dar şi că sunt nişte oameni care îşi iubesc patria !” Am fost  extrem de impresionat          
de această reacţie. Simţeam că nu am stat trei luni degeaba la Belgrad. 



Cât mi-am aşteptat rândul pentru a-mi transmite corespondenţa, am ascultat                  
şi celelalte ştiri, toate legate – desigur - de încheierea războiului din Iugoslavia.   
Semnarea acordului de la Kumanovo i-a bucurat pe refugiaţii albanezi cazaţi în staţiunea 
buzoiană Sărata Monteoru. "Noi, refugiaţii din România, aşteptam de mult timp         
vestea păcii. Nu avem, însă, încredere în regimul Milosevic şi cred că în aceste 11 zile,    
cât este termenul de retragere al trupelor sârbe din Kosovo, militarii sârbi se vor deda       
la masacre. Aşteptăm ca armata sârbă să se retragă cu adevărat şi atunci bucuria noastră 
va fi şi mai mare," a declarat unul dintre ei. "Nu am unde să mă întorc. De 30 de ani 
locuiesc şi muncesc în Iugoslavia. Îmi este frică să mă întorc, pentru că nimeni               
nu îmi garantează siguranţa. Cred că voi pleca în Canada sau Danemarca," spunea altul. 
La sosirea în staţiunea buzoiană, Bairam Hasani, refugiatul albanez cel mai îndrăgit        
de localnici, spunea că îi place mult  în România şi chiar şi-ar dori să rămână aici,          
însă la aflarea veştii că în Kosovo este acum pace, l-a cuprins dorul de casă şi era 
nerăbdător să se întoarcă.

Colonelul Maximilian Turza, de la Oficiul pentru Refugiaţi din cadrul Ministerului de Interne, 
a declarat că şi refugiaţii sârbi din România vor să se întoarcă acasă. Deja a primit          
20 de cereri de repatriere de la aceştia, în timp ce albanezii din Kosovo aflaţi în România 
nu vor să se întoarcă încă, în ciuda faptului că a fost încheiat acordul de pace.

Ambasadorul Sergiu Celac a anunţat că un buget anual de 5 miliarde de euro a fost      
deja aprobat să fie alocat statelor din Balcani afectate în urma războiului, Albania, 
Macedonia, Bosnia - Herţegovina şi Croaţia, din partea Comisiei Europene.              
Pentru refacerea infrastructurii rutiere din regiune vor fi alocate 12 miliarde dolari,            
iar pentru cea feroviară - 7 miliarde. Alte 25 de miliarde de dolari sunt prevăzute             
de Banca Europeană pentru Investiţii pentru finanţarea proiectelor de refacere                 
a infrastructurilor de transport şi a celor energetice din zona de sud-est a Europei. 
Conform Băncii Mondiale, însă, pagubele suferite în urma războiului de Serbia, 
Muntenegru şi provincia Kosovo sunt estimate la circa 100 miliarde dolari, în timp ce 
pentru România, Bulgaria, Slovacia şi Ungaria, nivelul estimat al pierderilor este             
de 2,5 - 2,7 miliarde dolari.

Un număr de peste 100 de asociaţii şi organizaţii guvernamentale din România s-au grăbit 
să fie primele la împărţirea tortului şi au înfiinţat Grupul de Acţiune pentru Reconstrucţia 
Balcanică. Acesta îşi propune să sprijine participarea firmelor private româneşti                
la procesul de reconstrucţie a Iugoslaviei şi a întregii zone a Europei de Sud-Est.       
Grupul va colecta toate ofertele de participare la reconstrucţie, va acorda consultanţă 
firmelor care doresc să se implice şi va organiza contacte în spaţiul iugoslav             
pentru evaluarea primelor urgenţe şi oportunităţi. Un alt obiectiv al iniţiativei               
este contactarea organismelor financiare internaţionale care şi-au anunţat intenţia          
de a aloca fonduri pentru reconstrucţia Iugoslaviei, în vederea promovării                
ofertei româneşti. Antreprenorii români cred că au toate şansele să câştige licitaţiile      
sau să participe la proiecte în calitate de subcontractori.



                       
                              Tabără de refugiaţi albanezi din Kosovo

Iugoslavia a fost invitată astăzi să participe la Pactul pentru stabilitate în Balcani,    
adoptat de 40 de ţări şi organizaţii, cu condiţia ca această ţară să adere la principiile 
democraţiei, relatează AFP. Participanţii au declarat că "Republica Federală Iugoslavia      
va fi binevenită în cadrul Pactului pentru stabilitate, ca membru cu drepturi depline,     
după reglementare politică a crizei din Kosovo, ţinând cont de necesitatea                      
ca toţi participanţii să respecte principiile şi obiectivele acestui pact". Semnatarii            
au anunţat  că “vor examina modalităţile prin care Republica Muntenegru să poată deveni 
una dintre primele beneficiare ale Pactului".

În această seară, Consiliul permanent  al NATO a dat ordinul de intrare în Kosovo a forţei 
internaţionale de pace. Primii militari care vor pătrunde în provincie sunt membrii 
comandourilor britanice şi franceze, pentru a pregăti venirea celorlalte unităţi,             
care vor sosi începând de mâine. Desfăşurarea întregii forţe internaţionale este prevăzută 
să dureze mai multe săptămâni. 

Debarcarea a 2.200 de puşcaşi marini americani care vor participa la KFOR a început      
în portul Litohoro, la sud de Salonic. Ei se vor deplasa direct la Skopje,                    
capitala Macedoniei, în vederea desfăşurării in Kosovo. Poliţia greacă a dispersat            
un grup de 500 de comunişti care şi-au petrecut noaptea în port, manifestând      
împotriva forţelor americane şi a implicării lor în criza din Iugoslavia.

Jucându-mă cu telecomanda, m-am oprit  puţin să văd jurnalul de la Sky News,            
unde se spunea că sârbii ar fi ras cu buldozerul un cimitir din Izbica, încercând să ascundă 
dovezile atrocităţilor comise în regiune. Kenneth Bacon, purtătorul de cuvânt                   
al Pentagonului, declara că deţin imagini care confirmă mărturiile unor refugiaţi albanezi, 
potrivit cărora forţele sârbe au intrat  în 3 iunie în Izbica, dotate cu buldozere şi au început 
să dezgroape cadavrele celor ucişi de forţele de securitate începând cu jumătatea         
lunii martie. "Nu avem imagini ale buldozerelor la faţa locului. Ceea ce avem noi          
este un cimitir care a fost  fie acoperit, fie excavat, într-un fel sau altul". Cuvintele lui     
erau ilustrate cu o fotografie făcută prin satelit  şi datată 15 mai, care arăta un câmp       
pe care păreau a fi aliniate ceea ce analiştii au considerat a fi 143 de morminte.          
Într-o a doua fotografie, datată 3 iunie, în zona “mormintelor” se vedea o vastă suprafaţă 
întunecată. Ar fi fost, într-adevăr, impresionant, dacă nu ar fi fost vorba de un fals 
grosolan, pentru care toate televiziunile care au preluat ştirea şi-au cerut scuze.          



Însă au făcut-o mult  mai târziu, după ce ştirea se întipărise în conştiinţa opiniei publice, 
consolidând imaginea de criminali a sârbilor, de care NATO avea atât de multă nevoie,     
cel puţin în aceste zile.  

Bill Clinton a proclamat în această seară, într-un discurs televizat adresat  naţiunii,     
victoria NATO în conflictul din Kosovo. "Pot să anunţ poporul american că am obţinut       
o victorie pentru o lume mai sigură, pentru valorile noastre democratice şi pentru            
o Americă mai puternică," a declarat Clinton. "Statele Unite şi-au asumat în mod clar 
costul celei mai mari părţi a campaniei militare. Noi am avut tehnologia care trebuia       
să domine şi a dominat. Cred că acum este cel mai corect ca europenii să plătească     
cea mai mare parte a reconstrucţiei," a spus secretarul de stat  Madeleine Albright,          
la încheierea unei serii de reuniuni la Koln ale miniştrilor Afacerilor Externe din cadrul G-8. 
Bill Clinton declarase, la rândul său, că europenii trebuie să asigure cea mai mare parte     
a finanţării reconstrucţiei.

                         
                 Albanezii i-au ridicat statuie lui Bill Clinton la Pristina

L-am invitat pe Nelu la o bere în Trg Republike. Voiam neapărat  să-mi transmit de acolo 
corespondenţa pentru Ştirile de la miezul nopţii, ca să se audă în fundal muzica             
de la aşa-zisul concert  maraton. Am găsit cu greu o masă pe terasa restaurantului     
“Ruski car”, de unde puteam urmări ce se întâmpla în întreaga piaţă. Era ciudat.        
Toate mesele erau pline, însă, în afara unui grup de puştani, nimeni nu stătea                 
în faţa scenei, în ciuda eforturilor unui animator de a atrage lumea mai aproape. 

Nelu ne-a povestit o întâmplare haioasă, petrecută astăzi la hotelul “Moskva”.                
Un şmecher i-a adunat în hol pe ziariştii străini cazaţi în hotel, spunând că este              
de la Securitate. Răstindu-se la ei, i-a acuzat  că au schimbat  valută la negru,                  
în loc să o schimbe la recepţie. Profitând că o patrulă de Poliţie se afla în zonă,           
tipul a blufat şi i-a pus pe străini să-i dea toată valuta pe care o mai aveau asupra lor, 
după care i-a trimis pe poliţişti pe terasă, să bea o bere, şi a dispărut.                       
Când s-au dezmeticit, jurnaliştii le-au cerut explicaţii poliţiştilor şi, abia atunci,               
au înţeles cu toţii că au fost traşi pe sfoară. Spre norocul lor, patrula l-a descoperit         
pe şmecher pe o terasă din apropiere, în timp ce se lăuda în faţa prietenilor cu isprava sa 
şi l-a arestat. Aşa încât, până la urmă, nimeni nu a fost păgubit. 



Cu puţin înainte de a intra în direct cu Lucian Mîndruţă, cu telefonul la ureche,              
m-am îndepărtat  de difuzoare, până când Beavis mi-a spus că fundalul sonor din piaţă    
nu mai îmi acoperă vocea. Cu ajutorul lui, am reuşit să echilibrez nivelul de sunet,           
de parcă am fi lucrat cu un mixer invizibil. După ce am rezumat ultimele informaţii       
despre retragerea din Kosovo şi reacţiile politice de astăzi, Lucian m-a întrebat               
ce-i cu gălăgia care se auzea în jurul meu. Am povestit  în jurnal metoda inedită a sârbilor 
de a protesta împotriva regimului de la Belgrad, boicotând concertul maraton                 
din Trg Republike. Când îmi încheiam relatarea, prezentatorul de pe scenă tocmai spunea 
că “maratonul” se va termina la miezul nopţii. Situaţia devenise mult prea ridicolă              
şi ar fi fost culmea să-i lase pe bieţii muzicanţi să cânte până dimineaţa, în faţa unei pieţe 
goale. Oamenii şi-au terminat  berea şi au plecat, încet, acasă. Ne-am întors şi noi la hotel, 
să ne culcăm. Eram rupţi de oboseală. 

"Slobodan Milosevic trebuie să se ducă la Haga, să se prezinte în faţa TPI pentru crime    
de război. Iată ce ar trebui să facă," a considerat Madeleine Albright, într-un interviu 
acordat  CNN. “Sârbii ştiu acum că au fost conduşi de cineva care a contribuit                  
la distrugerea lor. Acum, trebuie ca o Serbie democratică, în care sunt  aplicate      
principiile democraţiei, să fie acceptată în sânul comunităţii euro-atlantice. Dar Milosevic 
nu a manifestat niciodată semne de respect faţă de principiile democratice".

11 iunie 1999

Deja, programul nostru cotidian s-a schimbat. Nu mai trebuia să mă trezesc în zori,   
pentru că nu mai aveam de transmis corespondenţe decât pentru jurnalele de la 19.30 
sau 0.00. Evenimentele nu se mai derulau la fel de rapid şi accentul cădea în aceste zile 
pe retragerea militarilor sârbi din Kosovo, concomitent cu intrarea trupelor KFOR,           
pe bilanţurile războiului şi pe viaţa politică. Acum nu mai aveam nevoie de viteză           
de reacţie, ci de discernământ şi capacitate de sinteză. Am ajuns la concluzia                 
că activitatea de corespondent de război solicită la maximum toate calităţile de care      
are nevoie cineva pentru a fi un bun jurnalist. 

Mi-am făcut obiceiul de a răsfoi, în fiecare dimineaţă, ziarele sârbeşti. Pe de o parte, 
cotidianul pro-guvernamental “Politika”, în care, daca erai atent, puteai să găseşti       
toate nuanţele politicii lui Milosevic. Iar pe de altă parte, cotidianele independente,      
care încercau timid să ofere o imagine obiectivă asupra evenimentelor. Dacă ştiai să citeşti 
printre rânduri, era uşor să reconstitui tabloul real al Iugoslaviei. 

Numărul de azi din “Politika” semăna cu “Scânteia” din zilele congreselor PCR.          
Pagini întregi erau pline de telegrame de felicitare adresate lui Slobodan Milosevic            
şi de reportaje despre vitejia poporului sârb. Erau reproduse pe larg conferinţele de presă 
de ieri ale Partidului Socialist  din Serbia şi ale Stângii Iugoslave, în timp ce conferinţele 
Mişcării pentru Reînnoirea Serbiei (SPO) şi Partidului Radical din Serbia (SRS) erau tratate 
pe scurt. Bineînţeles că lipseau referirile la acuzaţiile împotriva lui Milosevic,                    
la ieşirea radicalilor din guvern sau la schimbările de care vorbeau liderii Opoziţiei. 



Toate ziarele reproduceau discursul de ieri al lui Slobodan Milosevic. L-am citit, în speranţa 
că voi găsi ceea ce îmi scăpase când l-am urmărit  în direct la televizor. Efort inutil.      
Pagini întregi şi multe fotografii erau dedicate retragerii din Kosovo şi am remarcat,         
în cotidianul “Blic”, o poză care ilustra foarte bine articolul despre suspendarea oficială      
a bombardamentelor. Fotografia înfăţişa un bărbat care desprindea de pe vitrina 
magazinului său benzile izolante care o protejaseră de suflul exploziilor apropiate.        
Încă un simbol al războiului – ferestrele acoperite de benzi izolante – care rămânea         
o simplă amintire. Am mai remarcat o primă aluzie la fabrica “Zastava” din Kragujevac, 
despre care aflasem că ar fi fost vândută italienilor de la FIAT, într-un articol în care 
economistul Jovan Rankovic spunea că uzina ar trebui privatizată. Pregătea terenul   
pentru anunţul oficial. Şi nu în cele din urmă, am găsit în cotidianul “Vecernje Novosti”,              
harta împărţirii provinciei Kosovo între trupele ţărilor care coordonau forţele KFOR. 

                              

“Aceste lovituri împotriva Iugoslaviei vor descuraja probabil NATO să se angajeze         
într-o nouă eventuală operaţiune în afara graniţelor statelor membre ale Alianţei,” 
consideră Joseph Cirincione, de la centrul de analiză politică din Washington,           
Carnegie Endowment for International Peace. "Partenerii NATO, inclusiv Statele Unite,         
au fost surprinşi de amploarea luată de acest conflict cu Serbia, care nu este                    
o putere militară foarte importantă.” Campania NATO împotriva Iugoslaviei a durat          
79 de zile. Ea a mobilizat, în final, o armada de 1.100 de avioane, cea mai mare parte   
fiind americane. “Perspectiva de a desfăşura operaţiuni similare cu cea împotriva 
Iugoslaviei în afara Balcanilor, mult mai în estul Europei sau în Mediterana            
depăşeşte înţelegerea," subliniază şi Daniel Gouré, de la Centrul pentru Studii Strategice 
şi Internaţionale. “Atacurile NATO împotriva Iugoslaviei au provocat pagube considerabile 
pentru credibilitatea NATO în calitate de organizaţie militară. Faptul că o alianţă,        
creată pentru a se opune Uniunii Sovietice şi pentru a duce un al Treilea Război Mondial, 
este mulţumită că a rămas unită într-un conflict minor nu mi se pare o mare victorie.” 
Contraamiralul Eugene Carroll, de la Centrul pentru informare în materie de apărare, 
spunea: “Chiar dacă şi-au atins obiectivele, s-ar putea considera că victoria ţărilor NATO 
nu este deplină, din cauza duratei conflictului. Bombardamentele erau prevăzute să dureze 
numai trei zile. Este o eroare tragică." Ofiţerul a calificat  estimarea iniţială a NATO    
pentru durata operaţiunii drept "rizibilă". 



Retragerea Armatei Iugoslave a continuat şi astăzi. O coloană de peste 200 de vehicule 
militare, cu o lungime de câţiva kilometri, se deplasa pe şoseaua Priştina-Podujevo.   
Printre maşini, puteau fi văzute 50 de lansatoare mobile de rachete SAM-6,                   
20 de lansatoare de rachete SA-20, 10 radare şi alte elemente de artilerie antiaeriană,     
un mare număr de camioane şi autobuze pline cu soldaţi şi 10 tractoare cu remorcile pline 
de bagajele unor civili. În coloană se aflau şi multe autoturisme civile, cu numere           
de înmatriculare de Djakovica şi Prizren, precum şi câteva autobuze pline cu copii şi femei, 
care plecaseră încă de dimineaţă de la Djakovica. Ei au declarat că se refugiază în Serbia, 
de teama luptătorilor UCK. 

Ceva mai devreme, pe aceeaşi şosea, fusese văzută o coloană de 100 de vehicule militare, 
printre care câteva cărau tunurile grele, de tip “Praga”, ale antiaerienei. În dreptul 
localităţilor Luzane şi Prugovac, în locul podurilor distruse peste râuri, au fost  ridicate 
câteva treceri improvizate. În această dimineaţă, în oraşul Leskovac au ajuns câteva zeci 
de autobuze cu militari care se întorceau în garnizoană. De bucurie, la sosire au claxonat 
prelung şi au tras câteva rafale de arme automate. Foarte mulţi dintre locuitorii localităţilor 
părăsite de Armată şi de Poliţie, atât sârbi, cât  şi albanezi, au declarat că se tem      
pentru siguranţa lor şi că s-ar refugia în Serbia, dacă nu ar trebui să-şi părăsească 
agoniseala de-o viaţă şi să rămână pe drumuri.   

Generalul Nebojsa Pavkovic, comandantul Corpului III al Armatei Iugoslave, a mulţumit 
astăzi soldaţilor săi pentru eroismul de care au dat dovadă în timpul războiului.       
Făcând un scurt bilanţ, el a anunţat că unităţile sale au pierdut 161 de militari,              
iar 299 au fost răniţi. Au fost  distruse 13 tancuri (dintre care 7 de către aviaţia NATO),     
6 transportoare blindate, 8 baterii de antiaeriană, 19 lansatoare de rachete şi un radar.    
La rândul lor, militarii Corpului III au doborât 34 de avioane inamice, 25 de avioane spion 
fără pilot, 5 elicoptere şi 52 de rachete de croazieră. 

Pe aeroportul Slatina din Priştina, puteau fi văzute pregătiri intense de retragere.      
Militarii sârbi încărcau diverse echipamente în 40 de camioane cu remorcă, aliniate      
lângă pistă. Dar surpriza cea mai mare, care avea să-i lase cu gura căscată,                
atât  pe jurnalişti, cât şi pe liderii NATO, a venit din partea aviaţiei iugoslave.                  
În această după-amiază, din buncărele subterane ale aeroportului, crunt bombardate     
de-a lungul întregului război, au fost scoase şase avioane de tip MiG-21 intacte,               
care au decolat şi, după ce au survolat  Priştina la joasă altitudine, s-au îndreptat           
către Serbia. Nimănui nu-i venea să creadă că nu visează. A fost momentul în care 
analiştii militari au început să-şi pună primele întrebări asupra veridicităţii datelor     
oferite de NATO despre distrugerile provocate Armatei Iugoslave.  

Aeroportul Internaţional Timişoara a fost redeschis pentru cursele interne şi cele externe 
operate de compania Tarom, după o întrerupere de peste două luni a activităţii. Aeroportul 
fusese închis în 25 martie, printr-o decizie a Ministerului Transporturilor, în urma 
avertizărilor primite din partea organismului european de control al traficului aerian 
Eurocontrol şi a Centrului Operaţional NATO, pentru siguranţa traficului aerian în zona de 
frontieră. Valoarea pierderilor suferite de aeroport ca urmare a neoperării curselor regulate 
se ridică la 120.000 de dolari, a declarat agenţiei Mediafax Marian Chivu, directorul 
operaţional al Aeroportului Timişoara.



                       
                           Retragerea militarilor sârbi din Kosovo

Acuzaţiile la adresa preşedintelui iugoslav au început  să se înteţească. Goran Svilanovic, 
preşedintele Alianţei Civice din Serbia, aprecia că acest moment reprezintă             
sfârşitul carierelor politice ale lui Milosevic şi Seselj. “Serbia nu poate ieşi din acest război 
cu cei doi la putere. Cetăţenii Serbiei trebuie să fie gata să iasă în stradă şi în pieţe, 
pentru a apăra dreptul lor şi al copiilor lor de a trăi în pace, într-o ţară liberă şi bogată.” 
La rândul său, Ljiljana Lucic, vicepreşedinte al Partidului Democrat, spunea că speră        
că Serbia nu va irosi şansa păcii: “Fără schimbări politice şi plecarea de la Putere             
a protagoniştilor politicii dezastruoase de până acum, Serbia nu va avea nici pace,         
nici viitor.”

Aflat în continuare în străinătate, Zoran Djindjic, liderul Partidului Democrat, a cerut 
organizarea în toamnă de alegeri anticipate. “Alegerile de anul viitor vin prea târziu,       
iar Iugoslavia nu are nici un viitor dacă Milosevic rămâne preşedinte. Trebuie să încercăm, 
în sfârşit, după 12 ani de mizerie, să luăm un nou şi un mai bun start.” El a precizat că, 
mâine, este prevăzută o întâlnire între oamenii politici sârbi şi preşedintele muntenegrean 
Milo Djukanovic, al cărui rol îl considera esenţial în viitor. "Noi nu avem nevoie           
decât de câteva săptămâni şi de accesul la câteva mijloace de informare în masă      
pentru a explica oamenilor ce s-a întâmplat. Ceea ce vor povesti soldaţii iugoslavi   
angajaţi în conflict va demonstra că acest  război a fost inutil şi că putea să fie evitat.” 
Potrivit  lui Djindjic, izolarea economică şi politică va constitui o problemă atât de serioasă, 
încât oamenii nu vor avea decât o singură alternativă: "Cu Milosevic - nici un viitor.       
Fără Milosevic - susţinere internaţională, reconstrucţie şi, poate, un viitor mai bun".

Vuk Draskovic a organizat o conferinţă de presă la sediul SPO, în care a declarat            
că desfăşurarea forţelor internaţionale de menţinere a păcii în Kosovo este o bună ocazie 
pentru NATO, de a arăta că nu susţine terorismul şi separatismul albanez.                      
El a cerut sârbilor să nu plece din Kosovo, însă a recunoscut că este posibil ca               
un anumit număr de oameni să se refugieze din provincie, odată cu retragerea Armatei    
şi Poliţiei. Draskovic a cerut, şi el, schimbări în guvernele sârb şi iugoslav, spunând         
că “acordul de pace este actul de capitulare al politicii dezastruoase din ultimii 10 ani,   
care a adus Iugoslaviei atâtea conflicte interne şi internaţionale.”  



Reacţii similare veneau şi din celelalte părţi ale Iugoslaviei. Miodrag Vukovic,               
lider al Partidului Democrat Socialist din Muntenegru, atrăgea atenţia să nu se piardă 
ocazia pentru declanşarea schimbărilor democratice din ţară. “Sperăm că Serbia             
nu va cădea dintr-o nenorocire în alta, pentru că asta ar însemna sfârşitul ei.”              
Faik Jasari, preşedintele Partidului Iniţiativei Democratice din Kosovo (KDI), a declarat      
la Priştina că, din cauza războiului, “cel mai mult au avut de suferit albanezii, pentru că  
nu au ştiut unde îi duce politica păguboasă a lui Ibrahim Rugova.” Jasari a subliniat  că, 
faţă de Liga Democratica din Kosovo, care a părăsit  provincia, KDI a rămas şi i-a ajutat   
pe cei care nu s-au putut  refugia în străinătate. De această dată, el a promis                 
că va contribui la întoarcerea acasă a cel puţin 100.000 de albanezi, însă a atras atenţia 
că ideea transformării provinciei Kosovo într-o republică este “o farsă nedorită”.

De o altă părere era Gjergj Dedaj, vicepreşedintele aşa-zisului Parlament al albanezilor   
din Kosovo, "După plecarea trupelor sârbe, vom construi un sistem democratic,        
pentru a permite poporului din Kosovo să hotărască, prin referendum, viitorul provinciei. 
Dacă poporul se pronunţă în favoarea independenţei, decizia sa trebuie respectată. 
Viitorul provinciei este în Europa, nu în interiorul Iugoslaviei.” Dedaj uita că posibilitatea 
unui referendum, prevăzută în acordurile de la Rambouillet, care nu au fost semnate      
de sârbi, nu a fost inclusă şi în acordurile de la Kumanovo.

Poate cel mai plastic a zugrăvit situaţia din aceste zile Vojislav Andric, lider al partidului 
Noua Democraţie, care a declarat  că, “în numele viitorului ţării noastre, ND aşteaptă        
ca premierii guvernului sârb şi iugoslav să demisioneze. Serbia are nevoie de oameni noi 
şi de o politică nouă, al cărui ţel să fie democratizarea ţării, o reformă eficace                 
şi reintegrarea în Europa şi în lume. Activitatea de până acum a celor două guverne          
a fost  inversul acestei politici. Ieri, Slobodan Milosevic a salutat  victoria. Tot ieri,               
şi preşedintele american Bill Clinton a salutat  victoria. Am tras concluzia că nici unul        
nu a participat la acest război, pentru că nu cunosc răspunsul la întrebarea cine pe cine        
a învins.” 

Întreaga agitaţie a fost potolită, în câteva minute, de Ivica Dacic, purtătorul de cuvânt      
al Partidului Socialist din Serbia (SPS, condus de Milosevic), care a repetat  că          
sfârşitul războiului arată victoria politicii de pace a preşedintelui iugoslav. “Nu există       
nici un motiv pentru schimbări în guvern. Coaliţia noastră cu Partidul Radical din Serbia    
şi cu Stânga Iugoslavă rămâne la fel de unită şi solidă.” 

                         
                                Militarii sârbi se retrag din Kosovo



"Ofiţerii britanici sunt extrem de furioşi din cauza armatei americane,” a anunţat un ziarist 
de la postul de televiziune Sky News, care însoţeşte contingentul britanic ce urma să intre 
în provincia Kosovo. Militarii americani sunt acuzaţi că ar fi încercat cu bună ştiinţă,        
din motive pur mediatice, să întârzie intrarea în Kosovo a trupelor britanice şi franceze,    
în scopul de a fi primii care ajung în provincia sârbă. Cotidianul londonez              
"Evening Standard" relatează că trupele britanice se pregăteau, în noaptea de joi        
spre vineri, să treacă frontiera dintre Macedonia şi Kosovo, dar au fost împiedicate          
de ordinele date de americani, ale căror trupe nu erau pregătite încă. "În Kosovo se duc 
două războaie, unul împotriva sârbilor, iar celălalt pentru dominaţie în domeniul      
relaţiilor publice, dus cu americanii, care vor să obţină toată gloria," a adăugat un ziarist 
de la “Daily Mail”, care însoţeşte, şi el, coloana de blindate. "Este o afirmaţie nefondată,”  
a dezminţit premierul britanic Tony Blair. “Deplasările de trupe şi momentul în care KFOR 
va intra în provincie sunt probleme operaţionale, tranşate de comandantul KFOR, 
generalul Michael Jackson." 

În străinătate, au fost reluate speculaţiile şi estimările privind preţul reconstrucţiei 
Iugoslaviei. Un grup de analişti militari a întocmit un studiu conform căruia      
bombardarea Iugoslaviei a costat ţările din NATO peste 5 miliarde de dolari,                
însă va fi nevoie de şi mai mulţi bani, pentru întreţinerea forţelor de menţinere a păcii      
şi reconstruirea podurilor şi şoselelor distruse. Preţul armelor utilizate în acest război       
a fost  fabulos: 1 milion de dolari pentru fiecare rachetă de croazieră, 130.000-300.000 
pentru fiecare rachetă anti-tanc şi 100.000 de dolari pentru fiecare rachetă ghidată      
prin laser. Numai SUA a folosit  1.000 de avioane, 24 de elicoptere Apache, 18 sisteme     
de lansare a rachetelor de croazieră şi 5.500 de militari. Americanii au plătit cea mai mare 
parte a cheltuielilor militare, adică în jur de 3 miliarde de dolari. 

Toată lumea era de acord că pacea va fi şi mai scumpă. Va trebui întocmit un buget           
al operaţiunii de desfăşurare în Kosovo a celor 50.000 de militari din KFOR,                 
care vor asigura întoarcerea refugiaţilor albanezi la casele lor. Se apreciază că SUA          
va avea nevoie de 3,5 miliarde de dolari anual, pentru întreţinerea celor 7.000 de militari, 
Germania – de 310 milioane de dolari numai în 1999, pentru cei 8.500 de militari,          
iar Franţa - de până la 640 de milioane de dolari în acest an, pentru cei 7.000 de militari 
desfăşuraţi. Ministerul german al Apărării estima bugetul trupelor sale din Kosovo      
pentru anul 2000 la aproape 2 miliarde de mărci. Reconstrucţia economică a ţărilor        
din Balcani va costa Uniunea Europeană aproximativ 35 de miliarde de dolari.        
Albania, Bosnia-Herţegovina, Croaţia, Macedonia şi România au solicitat deja,       
Fondului Monetar Internaţional, un ajutor de 2,2 miliarde. 

În timp ce miniştrii de Externe ai ţărilor G-8 anunţau că au început să lucreze                 
la un “plan Marshall” pentru ţările sud-estului Europei, ruşii aruncau din nou cu promisiuni. 
Magnatul Dragomir Karic, preşedintele companiei iugoslave “BK Group Internaţional”,      
s-a întors din Rusia şi s-a oprit la Novi Sad, unde a stat  de vorbă cu preşedintele 
Consiliului local, Stevan Vrbaski. Karic a anunţat că primarul Moscovei, Iuri Lujkov, 
intenţionează să finanţeze, ca donaţie pentru oraşul Novi Sad, ridicarea unui pod nou 
peste Dunăre. Acesta ar urma să fie terminat  înainte de venirea iernii şi va fi construit     
de firma rusească “Trans-Stroi”, care a finalizat un pod similar în 100 de zile.         
Conform promisiunii, noul pod va avea atât şosea, cât şi linii ferate, şi va înlocui         
podul Varadin, prăbuşit în Dunăre de rachetele NATO. 



Uniunea Europeană exclude, deocamdată, acordarea vreunui ajutor financiar Iugoslaviei                   
pentru reconstrucţia infrastructurilor distruse de atacurile aeriene ale NATO, a afirmat      
un purtător de cuvânt al Comisiei Europene, citat de AFP. "Excludem, deocamdată, 
Belgradul de la orice transfer financiar. Nu putem concepe, la ora actuală, ideea              
de a-l ajuta pe Slobodan Milosevic." Pe de altă parte, el a afirmat că Biroul Umanitar       
al Uniunii Europene (ECHO) a alocat, recent, un ajutor de urgenţă de 50 de milioane      
de euro pentru planul de întoarcere şi repatriere a refugiaţilor din Kosovo. 

                             
                   Bloc din Novi Pazar, distrus de bombele NATO

Am înregistrat  o corespondenţă pentru buletinul de ştiri al ProFM, continuând, apoi,       
să-mi notez informaţiile care veneau din toate părţile. La Belgrad, s-a anunţat                 
că obiectivele prioritare ale următoarelor zile sunt  aprovizionarea cu combustibil               
şi salubrizarea oraşului. Cineva a avut curiozitatea să calculeze că, în capitala iugoslavă,     
în cele 77 de zile de război, au fost anunţate 146 de alarme aeriene, Belgradul fiind       
sub alarmă un total de 774 de ore. În zona Moravica din Serbia, bilanţul pagubelor        
era estimat la 1,5 miliarde de dolari. Cel mai greu avariate erau fabricile “Tehnicki remont”, 
“Sloboda” şi “Cer”, care au fost închise şi au lăsat pe drumuri 10.000 de muncitori, 
afectând indirect alte 30.000 de persoane, membre ale familiilor acestora. A venit          
un bilanţ şi de la Sabac, unde Zoran Lazic, vicepreşedintele Consiliului local, a declarat     
că pagubele la cele 394 de obiective civile lovite de bombe se ridică la 10 milioane DM. 

La ora 15.00, la Media Center, staţia care difuza în surdină emisiunile unui post  de radio    
a fost, efectiv, închisă. Era retransmisă declaraţia de ieri a lui Slobodan Milosevic şi sârbii 
nu mai suportau să o audă încă o dată. Am ieşit şi eu să mă plimb puţin prin centru,       
să mă mai limpezesc la minte, după avalanşa de informaţii pe care o acumulasem.         
În Trg Republike, cu ajutorul unor macarale, câţiva muncitori demontau scena pe care 
urcaseră formaţiile care veneau să cânte la concertele de protest  împotriva războiului.   
Dar ce m-a surprins cel mai mult a fost  dispariţia tuturor tarabelor pe care se vindeau 
până acum suveniruri de război, vederi cu podurile distruse de la Novi Sad şi insigne       
cu simbolul “Target”. Mi s-a povestit că, dis-de-dimineaţă, a venit Poliţia şi i-a gonit        
cu brutalitate pe toţi vânzătorii ambulanţi, punându-le în vedere să nu mai apară pe acolo. 

În magazine au reapărut zahărul şi detergenţii, iar tutungeriile au primit ţigări.   
Majoritatea angajaţilor magazinelor dădea jos fâşiile de benzi izolante de pe vitrine, 
pregătindu-le pentru revenirea la normalitate. Au rămas doar cele de pe geamurile 
Facultăţii de filosofie, care fuseseră aplicate cu simţ artistic, închipuind ciudate labirinturi 
care nu duceau nicăieri. 



“Relaţiile dintre Rusia şi NATO sunt îngheţate pentru moment," a declarat  preşedintele 
Boris Elţîn, citat  de agenţia Interfax. "Noi am făcut tot ceea ce trebuia să facem      
pentru a restabili pacea în Iugoslavia. Ţările din NATO trebuie să procedeze la fel.”   
Militarii ruşi şi americani au discutat, ieri şi azi, la Moscova, pentru a defini       
modalităţile participării Rusiei la forţa de pace internaţională din Kosovo, dar negocierile 
nu s-au soldat cu un acord. "Noi nu vom implora Statele Unite să ne dea un sector anume. 
Dacă nu vom ajunge la un acord, vom defini, împreună cu Iugoslavia, sectorul               
pe care îl vom controla," a precizat generalul Leonid Ivasov, unul dintre militarii ruşi        
cei mai ostili Alianţei Nord-atlantice.

                        
                Trupele ruseşti intră primele în Kosovo, aclamate de sârbi

Cel mai spectaculos moment al acestei zile a fost, însă, odiseea intrării ruşilor în Kosovo. 
La ora 13.00, m-a sunat Nelu şi mi-a spus că, dacă vrem să vedem ceva frumos,            
să fugim imediat  în zona centrului “Sava”, pe lângă care trecea şoseaua de centură           
a Belgradului. Din păcate, deşi ne-am aruncat într-un taxi, noi am ajuns puţin cam târziu 
şi n-am mai văzut  decât câteva zeci de sârbi, urcând în 3 autocare care îi aduseseră acolo, 
prin grija Partidului Socialist. În depărtare, pe autostrada spre Nis, se mai zăreau        
câteva vehicule militare ruseşti, încadrate de maşini ale Poliţiei sârbe. Pierdusem 
“emoţionantul” moment al traversării Belgradului de către coloana de militari ruşi         
care venea din Bosnia-Herţegovina, în aplauzele oamenilor aduşi să-i vadă. Şi ratasem 
clipa în care o femeie a aruncat, cu un gest teatral, trei trandafiri pe botul unuia        
dintre camioane. 

Totul începuse dimineaţa, când, fără ştirea nimănui, o coloană de 41 de vehicule militare 
ruseşti, la bordul cărora se aflau 200 de militari din contingentul SFOR de la Tuzla,         
au plecat din Bosnia-Herţegovina către Iugoslavia. Vehiculele erau în culori de camuflaj, 
iar litera “K” din sigla KFOR era proaspăt vopsită, în locul literei “S” din sigla SFOR.      
Ruşii au intrat în Iugoslavia la ora 10.30, fiind aşteptaţi la graniţă de maşini                  
ale Poliţiei sârbe, un Mercedes alb cu numerele de înmatriculare ale Armatei Iugoslave      
şi o limuzină BMW, cu geamuri fumurii şi numere de corp diplomatic. Acestea au încadrat 
coloana rusească, pe care au condus-o spre Belgrad. La 12.20, convoiul a poposit           
la Simanovci, la 30 de km de capitala iugoslavă. După o scurtă pauză, şi-a reluat drumul, 
traversând cartierul belgrădean Bubanj Potok şi îndreptându-se către Nis.   



Statele Unite au primit asigurări din partea Moscovei că trupele ruse trimise în Iugoslavia 
nu vor pătrunde în Kosovo fără un acord prealabil, a afirmat  vicepreşedintele american     
Al Gore, citat de AFP. "Noi nu ştiam că se vor duce în Iugoslavia. Dar nu au ajuns             
în Kosovo şi am primit asigurări că nici nu o vor face." Vicepreşedintele american             
a precizat că secretarul de stat  Madeleine Albright  a discutat pe această temă cu omologul 
său rus Igor Ivanov. "Avem mai multe canale de comunicaţie active şi credem că          
totul va decurge bine."

De două zile, adjunctul secretarului de stat american Strobe Talbott negocia                   
cu ministrul rus de Externe Igor Ivanov despre statutul trupelor ruseşti din KFOR,          
dar cele două părţi nu reuşeau să se înţeleagă. Azi-dimineaţă, Talbott a părăsit Moscova, 
fără nici un rezultat, îndreptându-se spre Bruxelles. Când a aflat că ruşii au intrat deja      
în Serbia şi se duc spre Kosovo, Talbott şi-a întors din zbor avionul şi a revenit la Moscova, 
solicitând o nouă întrevedere cu Ivanov. Ceva mai devreme, Viktor Cernomîrdin,    
emisarul rus pentru Iugoslavia, declarase agenţiei ITAR-TASS că "trupele ruse vor avea 
propria lor zonă de responsabilitate, care se va situa, cel mai probabil, în apropiere          
de frontiera administrativă dintre Kosovo şi Serbia”.

La ora 16.00, coloana ruşilor a trecut prin Jagodina, ajungând la 16.45, la Cuprija.          
La Bruxelles, generalul Wesley Clark convocase comandamentul NATO, pentru a decide 
poziţia Alianţei în raport cu situaţia nou creată. Deja se ştia că, din coloana militarilor ruşi 
făceau parte 15 transportoare blindate, 10 camioane, câteva jeep-uri şi vehicule sanitare, 
iar în această dimineaţă, alţi 1.000 de soldaţi ruşi aterizaseră la Tuzla, pregătindu-se        
să plece spre Serbia în zilele următoare. La ora 19.30, convoiul ruşilor a ajuns la Nis,         
a poposit lângă motelul “Nais”, a alimentat cu benzină şi a plecat mai departe. La 21.00, 
ruşii intraseră deja în Kosovo, au traversat  localitatea Prokuplje şi se îndreptau           
către Priştina, însoţiţi de maşini ale Poliţiei şi Armatei Iugoslave şi aplaudaţi de localnici. 

În acest  timp, oficialii de la Moscova jucau teatru. În prima fază, ei i-au asigurat               
pe occidentali că militarii se vor opri la Nis, aşteptând să-şi coordoneze intrarea în Kosovo 
cu cea a trupelor NATO care veneau din Macedonia şi Albania. Mai târziu, ministrul          
de Externe rus declara că militarii nu au primit  ordinul de a intra în provincie. "Din păcate, 
acest  lucru, însă, s-a întâmplat,” a spus Igor Ivanov, adăugând că le-a cerut să se retragă 
la Nis. Derutaţi, reprezentanţii NATO bravau. “Alianţa Nord-Atlantică nu consideră o dramă 
sosirea trupelor ruseşti în Kosovo înaintea primelor unităţi ale NATO şi susţine participarea 
Rusiei la KFOR,” declara Jamie Shea.

La 1.30, militarii ruşi a ajuns la Priştina, unde a fost întâmpinat de circa 2.000 de locuitori, 
care îi aşteptau în stradă încă de la ora 22.00, când văzuseră, în jurnalul RTS că aceştia   
se îndreptau spre ei. Sârbii din capitala provinciei i-au primit cu urale şi aplauze şi au tras 
focuri de pistol şi rafale de arme automate de bucurie. Un grup de femei a oferit  flori 
soldaţilor, iar pe primul transportor blindat  s-au căţărat  mai mulţi tineri, care fluturau 
drapelele naţionale ale Serbiei, Iugoslaviei, Greciei şi Rusiei. La geamuri şi în balcoane 
puteau fi văzuţi zeci de oameni care strigau “Serbia ! Serbia !” şi ridicau trei degete,    
semnul salutului tradiţional ortodox. Ruşii s-au oprit în apropierea aeroportului Slatina,     
la 10 km de Priştina, unde şi-au făcut tabăra. Dacă până acum mai existau dubii             
că acest marş forţat ar fi o eroare, misterul a început să se risipească în momentul         
în care, din BMW-ul cu geamuri fumurii, a coborât generalul Viktor Zavarzin,          
ataşatul militar rus la Comandamentul NATO din Bruxelles. 



"Am venit să pregătim aeroportul pentru sosirea avioanelor ruse şi după aceea            
vom pleca,” a declarat unul dintre soldaţii ruşi, afirmând că acest contingent va rămâne 
două săptămâni la Priştina. Surse din cadrul Statului Major General al Armatei Iugoslave 
au declarat că Serbia este direct interesată ca militarii ruşi să fie primii participanţi          
la forţa internaţională care intră în regiune. În realitate, sârbii erau interesaţi ca întreg 
complexul subteran de la aeroportul Slatina, care s-a dovedit  de nestrăpuns,                    
în ciuda bombardamentelor NATO, să fie preluat de ruşi şi să nu cadă în mâinile Alianţei. 
Şi toate speculaţiile aveau să se risipească mâine, când Boris Elţîn nu numai că a anunţat 
că aprobă operaţiunea, dar l-a şi avansat pe Zavarzin la gradul de general colonel,    
pentru că a îndeplinit-o cu succes. 

Atitudinea sârbilor din Priştina faţă de sosirea ruşilor în Kosovo se datora, în principal, 
neîncrederii în militarii NATO şi mai puţin dragostei faţă de ruşi. Oamenii nu credeau       
că militarii care, timp de aproape trei luni, le-au aruncat mii de tone de bombe în cap          
şi i-au ajutat pe teroriştii UCK să atace graniţele dinspre Albania, îi vor proteja      
împotriva prigoanei pe care o vor institui gherilele albaneze, îndată ce vor intra               
în provincie. De altfel, pe tot  drumul lor spre Kosovo, ruşii nu au fost aclamaţi           
decât de pâlcuri mici de sârbi, trimise de şefii de la partid, ca să dea bine în cadrele 
filmate de RTS. În general, oamenilor nu le convenea intrarea intempestivă a ruşilor        
în Kosovo şi spuneau că, potrivit obiceiului lor, aceştia au venit primii, dar vor avea grijă     
să plece ultimii. Cea mai sugestivă remarcă despre venirea ruşilor am auzit-o pe stradă, 
trecând pe lângă doi bătrâni care comentau evenimentul. Unul dintre ei, care purta pe cap 
tradiţionala bonetă a soldaţilor sârbi, îi amintea celuilalt că Tito s-a luptat 50 de ani        
ca Iugoslavia să nu intre în ghearele ruşilor, în timp ce Slobodan Milosevic i-a adus,        
de bunăvoie, în doar câteva ore. 

                   
                             Militarii ruşi au ajuns primii la Pristina

Ministrul german al Apărării Rudolf Scharping a declarat într-un interviu acordat       
postului de televiziune ARD, că europenii nu sunt destul de bine reprezentaţi în Alianţa 
Nord-Atlantică. "În cadrul NATO, Statele Unite beneficiază de o reprezentare prea mare,   
în raport cu Europa. Angajamentul trupelor germane în cadrul KFOR va fi o întreprindere 
foarte riscantă la început şi va dura mai mulţi ani.”



Mile a sosit înaintea mea la hotel, unde l-a găsit pe Ioan Mărgărit, care venise la Belgrad 
din partea săptămânalului economic “Capital”. După ce ne-am transmis corespondenţele 
pentru jurnalele de seară, am plecat toţi trei să mâncăm pe Skadarlija, la “Tri sesira”.     
De această dată, ne-au cam păcălit la nota de plată. Pentru nişte vodcă, o tavă              
cu brânzeturi şi mezeluri, apă minerală, bere şi câte 10 mititei, ne-au luat  nu mai puţin   
de 800 de dinari (adică vreo 80 DM). Supăraţi, i-am spus în faţă şefului de sală              
că nu vom mai veni niciodată pe acolo şi ne vom sfătui toţi prietenii să-l ocolească. 
Dându-şi seama că ştiam preţurile, acesta şi-a cerut scuze, promiţând că nu se va mai 
întâmpla aşa ceva niciodată.  

Am plecat spre hotel “Toplice” şi, pe drum, ne-am oprit să-i arătăm lui Mărgărit           
unul din cele mai frumoase baruri pe care le-am văzut vreodată. Botezat “Soho”            
de cel care l-a deschis, în amintirea cartierului din New York unde locuise mai mulţi ani, 
barul l-a umplut de admiraţie chiar şi pe Eugen Mihăescu, alături de care îl descoperisem. 
Avea forma literei “U”, pentru că trebuia să ocolească scara de intrare a blocului               
la parterul căruia era amenajat. Totul, de la mobilier, la pereţii albi şi la formele de metal 
care te dirijau de-a lungul lui, era plin de eleganţă şi bun gust. În plus, patronul a avut 
inspiraţia de a-i pune pereţii la dispoziţia artiştilor plastici, periodic aici fiind vernisate 
diverse expoziţii. Până zilele trecute, fusese expusă o colecţie de afişe, iar acum,        
erau aşezate nişte fotografii imense, cu nuduri aproape obscene, însă extrem de frumoase 
şi de o bună calitate artistică. 

La hotel, ne aştepta Traian Borşan, secretarul I al Ambasadei României la Belgrad.         
Se plictisea şi el, de când se terminase războiul şi scăpase de teroarea exploziilor            
de lângă sediul ambasadei şi a venit să ne viziteze. Am stat la un pahar de vorbă, însă,    
la un moment dat, discuţia noastră a început  să se transforme într-o dispută.        
Subiectul era, desigur, politica guvernului român. Faţă de războiul din Iugoslavia,            
dar şi în general. Traian Borşan ţinea partea executivului, pe care îl reprezenta la Belgrad, 
în timp ce noi încercam să-i demolăm argumentele. Deşi reuşeam, ne enerva                 
că nu puteam să-l şi convingem că avem dreptate. Până la urmă, eu am plecat  la culcare 
şi i-am lăsat certându-se. Mile a venit  în cameră aproape în zori şi, pentru că mă trezisem 
când a intrat, mi-a povestit  că puţin a lipsit să nu se încaiere toţi trei. Noroc cu Nelu,    
care a apărut şi el la un moment dat şi, după ce a stat deoparte şi s-a amuzat,               
s-a băgat să-i despartă când au sărit de pe scaune. 

Un avion militar britanic a explodat, în noaptea de vineri spre sâmbătă, în jurul orei 23.15, 
la doar câteva sute de metri de tabăra de refugiaţi de la Kukes, o persoană fiind grav 
rănită, informează AFP. “Avionul, un Hercules C-130, transporta 12 soldaţi şi s-a prăbuşit 
la aterizare," a declarat  purtătorul de cuvânt al forţelor NATO la Kukes,                     
lt.col. Helge Eriksen. Contrar afirmaţiilor acestuia, unii martori oculari susţineau               
că avionul încerca să decoleze. O catastrofă a fost însă evitată, avionul prăbuşindu-se        
în imediata apropiere a unei tabere de refugiaţi unde acordă asistenţă organizaţia 
umanitară "Médecins sans frontieres". Zona a fost imediat  înconjurată de membrii      
Forţei de pace din Albania. Pista aeroportului fusese inaugurată miercurea trecută        
prin aterizarea unui C-130, după ce a fost prelungită cu 500 de metri, pentru a facilita 
aterizarea avioanelor mari. 
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Scandalul provocat  de intrarea ruşilor în Kosovo a continuat şi astăzi. Zorii zilei i-au găsit 
pe militarii ruşi amplasaţi pe aeroportul Slatina. Un vehicul blindat, lângă care stăteau    
doi paraşutişti în uniformă de camuflaj, a blocat şoseaua dinspre Priştina, interzicând   
chiar şi accesul ziariştilor. Pe drum erau instalate două posturi de control, unul al ruşilor        
şi unul al Poliţiei sârbe, plasat la 3 km de cel rus. Ceva mai târziu, 6 blindate ruseşti        
au venit  dinspre Priştina, intrând pe aeroport. În acest timp, la graniţa dintre Macedonia   
şi Iugoslavia, continuau discuţiile între experţii ruşi şi americani despre rolul şi locul 
forţelor ruseşti din KFOR, ruşii dorindu-şi un sector operaţional în nord-vestul provinciei. 

Încet-încet, se ridica tot  mai mult  vălul ce acoperise operaţiunea fulgerătoare a ruşilor.   
Se pare că aceasta a fost declanşată la ordinul generalului Anatoli Kvasnin, şeful Statului 
Major al Armatei Ruse, fără avizul ministrului Apărării Igor Sergheev. Chiar dacă             
nu a iniţiat-o el, preşedintele Boris Elţîn şi-a însuşit  operaţiunea, girând-o cu avansarea    
în grad a generalului Zavarzin. Neştiind cine îl conduce, Ambasada Rusiei la Belgrad 
încercase fără succes să ia legătura cu convoiul, pentru a-i transmite ordinul de a nu trece 
sub nici o formă frontiera cu Kosovo. Se pare că cercurile militare dure, care au plănuit 
operaţiunea, erau convinse că - dacă nu ar fi intrat  prin surprindere în Priştina -           
ruşii n-ar mai fi ajuns niciodată acolo, deoarece reprezentanţii NATO tergiversau 
intenţionat negocierile legate de desfăşurarea trupelor KFOR. Preluarea aeroportului 
Slatina a fost  decisă împreună cu militarii sârbi, nu numai pentru importanţa strategică      
a subteranelor sale, dar şi pentru a permite sosirea rapidă a întăririlor din Rusia.   
Colonelul Nikolai Ignatov, comandantul contingentului rus SFOR din Bosnia-Herţegovina, 
care număra 1.350 de militari, a anunţat că intenţionează să mai trimită în Kosovo        
din efectivele pe care le conduce. Astăzi, lângă Bijelina, o coloană de 100 de vehicule 
ruseşti din SFOR erau pregătite de plecare.  

Şase avioane de transport IL-76, dintre care trei - gata să decoleze de pe bazele aeriene 
din oraşele Ivanov, Riazan şi Pskov - erau aşteptate să ajungă la Priştina. După o scurtă 
inspecţie, ruşii au constatat  că, în ciuda bombardamentelor, pista de aterizare               
era încă funcţională. Ministerul bulgar de Externe a anunţat că a primit o solicitare         
din partea Rusiei, pentru un culoar aerian destinat  trimiterii trupelor care vor participa      
la KFOR. Bulgarii au tergiversat  răspunsul, aşteptând încheierea negocierilor             
asupra comandamentului unificat al KFOR, şi au invocat procedura greoaie               
pentru acordarea unui astfel de culoar aerian.  

Adjunctul secretarului american de stat Strobe Talbott a fost acuzat de un oficial rus        
că blochează negocierile privind participarea Rusiei la KFOR, relatează AFP. Acesta            
a declarat, sub acoperirea anonimatului, că Talbott nu a vrut să accepte nici unul        
dintre proiectele de desfăşurare a trupelor ruse în Kosovo, propuse de delegaţia rusă.    
"Se simte un dispreţ faţă de interesele Rusiei, chiar şi în cadrul acestor negocieri,            
în pofida faptului că Rusia şi-a câştigat dreptul de a fi prezentă în Kosovo."         
Negocierile dintre Strobe Talbott şi Igor Ivanov au fost  întrerupte în această dimineaţă, 
după o oră şi jumătate de discuţii, urmând sa fie reluate mai târziu.



“Au sosit ruşii !” titrau astăzi ziarele sârbeşti pe prima pagină, deasupra fotografiilor 
convoiului rusesc care traversa Belgradul. Mişcarea pentru Reînnoirea Serbiei (SPO) 
avertiza, însă, printr-un comunicat de presă, că această aventură politico-militară ar trebui 
să rămână un episod fără urmări asupra procesului de pace: “Confuzia provocată               
de intrarea trupelor ruseşti în Kosovo şi declaraţia Moscovei că această operaţiune          
s-a desfăşurat fără aprobarea Guvernului rus aduc deservicii Serbiei şi poporului sârb       
şi fac jocul celor care doresc continuarea crizei din Kosovo”. 

                             
            Trupele ruseşti blochează accesul pe aeroportul din Pristina

Trecând peste acest episod, Nikola Lukic, însărcinatul cu afaceri al Iugoslaviei pe lângă 
Uniunea Europeană, a solicitat ridicarea imediată a sancţiunilor împotriva ţării sale. 
“Sancţiunile continuă să aducă mari daune poporului şi economiei Iugoslaviei,”   
argumenta Lukic într-o scrisoare adresată UE. “După două luni de bombardamente,      
ţara se află într-o situaţie extrem de gravă. Mulţi sârbi au rămas fără slujbe,                
multe fabrici au fost  distruse şi suntem în pragul unei catastrofe umanitare de proporţii. 
Deja, Guvernul federal a dovedit că aplică toate prevederile planului internaţional de pace 
şi nu mai există nici un motiv pentru menţinerea acestor sancţiuni.” 

Ziarele sârbeşti erau o oglindă a paradoxului în care continua să trăiască acest popor. 
“Politika” născocise un nou argument pentru a-i convinge pe oameni că războiul               
a fost necesar. “Semnarea acordului de la Rambouillet  ar fi însemnat un act de capitulare 
necondiţionată,” se explica într-un articol. “În locul capitulării fără luptă, pe care NATO     
a încercat să ne-o impună la Rambouillet  şi Paris, am obţinut un acord de pace               
şi rezolvarea dramei din Kosovo cu garanţia şi credibilitatea ONU.” 

Această teorie pălea în faţa unei liste scurte, pe care am găsit-o în “Blic”, în care             
se preciza viitorul amplasament al trupelor KFOR în Kosovo. Cei 12.000 de soldaţi britanici 
vor controla regiunea Priştinei, unde se va afla şi cartierul general al KFOR, sub comanda 
generalului Michael Jackson. La Prizren va fi comandamentul trupelor germane,        
despre care se amintea că – ironia sorţii ! – se află pentru prima dată după cel de-al 
Doilea Război Mondial într-un număr atât de mare în altă ţară. Sectorul francez               
va avea cartierul general la Kosovska Mitrovica, cei 7.000 de militari fiind ajutaţi               
şi de 1.200 de soldaţi din Emiratele Arabe Unite. 7.000 de americani vor controla       
sudul provinciei Kosovo, având cartierul general la Gnjilane. Sectorul italian va fi               
în vestul provinciei, cei 2.000 de militari având comandamentul la Pec. În fine,                
cei 10.000 de militari pe care Rusia a promis că îi va trimite în Kosovo îşi vor împărţi     
zona de nord cu soldaţii francezi. 



Acaparat de nebunia de ieri, nici n-am băgat în seamă vizita la Belgrad a şefului 
diplomaţiei elene, Yorgos Papandreu. Am regăsit ştirea în ziare şi mi-am dat seama        
că observasem după-amiaza, în faţa Centrului militar de presă, câteva maşini oficiale, 
printre care una cu drapelul naţional al Greciei. După ce s-a întâlnit  cu Milosevic,            
cu omologul său iugoslav şi cu preşedintele Serbiei, Papandreu a ţinut să stea de vorbă    
şi cu liderii Opoziţiei din Serbia, însă relatările ziarelor erau destul de evazive şi nu aveam 
încredere în ele. 

Nu puteam să nu observ o ştire extrem de interesantă: Predrag Krkic, directorul     
Direcţiei Drumuri din Ministerul Transporturilor, a anunţat că săptămâna viitoare va începe 
reconstrucţia podului peste Dunăre de la Beska, distrus în timpul unui raid aerian.     
Acesta a fost considerat prioritar pentru că se afla pe autostrada care ducea              
către punctul de trecere a frontierei cu Ungaria de la Horgos. Krkic a descris şi celelalte 
planuri de reparare a podurilor şi şoselelor iugoslave, menţionând că, în timpul războiului, 
au fost distruse sau avariate 39 de poduri, dintre care 7 foarte mari. 19 dintre acestea     
se aflau pe lista de priorităţi ale reconstrucţiei. Şi, apropo de poduri, era prezentată          
o declaraţie a preşedintelui francez Jacques Chirac, care a explicat că - datorită dreptului 
de veto de care a făcut uz la alegerea ţintelor raidurilor aeriene - podurile Belgradului     
au rămas în picioare şi un mare număr de atacuri planificate asupra Muntenegrului au fost 
de asemenea, anulate.  

Louise Arbour, procurorul Tribunalului Penal Internaţional de la Haga, a fost numită         
în funcţia de judecător al Curţii Supreme de Justiţie a Canadei, a anunţat astăzi    
guvernul de la Ottawa, citat  de AFP. Arbour, care şi-a îndeplinit doar jumătate               
din mandatul de 4 ani pentru care fusese desemnată la Haga, îşi va prelua noua funcţie 
începând cu 15 septembrie. Încă de luna trecută, premierul canadian Jean Chretien 
declarase că Louise Arbour, care a înfiinţat Tribunalul Internaţional pentru crimele          
de război comise în fosta Iugoslavie şi în Rwanda, ar dori să-şi părăsească funcţia           
şi să se întoarcă acasă. 

                  
                       Casele sârbilor din Kosovo, incendiate de albanezi



Nici nu a început bine retragerea militarilor iugoslavi din Kosovo, că în provincie au apărut 
primele incidente. În această dimineaţă, în jurul orei 8.00, luptătorii UCK au atacat     
mina de cărbuni de la Belacevac, din apropierea Priştinei. Inginerul Zarko Markovic           
a povestit  că atacul s-a produs la o oră după retragerea forţelor iugoslave,                    
iar schimburile de focuri dintre personalul de pază al minei şi gherilele UCK au durat    
până la ora 14.00, când cei 150 de mineri de la Belacevac au reuşit să fugă,                 
deşi câţiva au fost răniţi de gloanţe. Un alt localnic, Zivadin Stevic, a afirmat că          
peste 100 de luptători UCK au intrat în localitatea Belacevac şi au arestat 5 persoane, 
printre care şi pe fiul său, în vârstă de 31 de ani. 

În ciuda acestor incidente, sârbii s-au ţinut de cuvânt şi au continuat să se retragă         
din Kosovo. Abia mai apucam să-mi notez toate datele despre cei ce părăseau provincia. 
Ieri după-amiază, la ora 16.30, la Nis au sosit 30 de vehicule militare, printre care           
şi o unitate de antiaeriană, urmate de 10 autovehicule civile, cu numere de înmatriculare 
de Priştina, Prizren, Pec şi Djakovica. La 18.30, o coloană de 100 de vehicule ale Poliţiei   
şi Armatei intra în Prokuplje, urmată de 20 de automobile civile, care veneau din Priştina, 
Gnjilane, Kosovska Mitrovica şi Prizren. Şi în dreptul oraşului Kraljevo au ajuns aseară  
circa 50 de autovehicule civile, cu numere de înmatriculare din Djakovica şi Prizren,         
ai căror şoferi spuneau că se refugiază la Belgrad şi Novi Sad. Tot în cursul serii de ieri, 
aproximativ 2.000 de sârbi şi un convoi de 100 de tractoare cu remorcile încărcate          
cu bunurile acestora au ajuns la Priştina, venind din localitatea Suva Reka, de la 30 de km 
de graniţa cu Albania. Refugiaţii au fost cazaţi la centrul sportiv “25 maj”, unde s-au dus 
mai mulţi reprezentanţi ai autorităţilor iugoslave, încercând să-i convingă să se întoarcă 
acasă. 

Oamenii spuneau că se tem de represalii din partea UCK. Zoran Andjelkovic,    
guvernatorul provinciei, le-a explicat  că “în Kosovo vor veni de 5 ori mai mulţi militari 
decât poliţiştii care au asigurat ordinea până acum”. Oamenii au refuzat să se întoarcă      
şi căutau drumul spre Serbia. “Ne este teamă. Cine ne mai apără acum ?” repetau ei,    
iar un bătrân, căruia UCK îi omorâse fiul, i-a spus lui Andjelkovic: “Nu am unde să mă duc, 
dar înapoi nu vreau să mă întorc.” Partidul Stânga Iugoslavă (JUL, condus de soţia lui 
Milosevic) a făcut apel la populaţia nealbaneză din Kosovo să rămână în provincie:       
“Nu băgaţi în seamă dezinformările şi dificultăţile de început ale implementării    
procesului de pace, pentru că doar aşa vom putea asigura o viaţă normală în Kosovo       
şi vom menţine integritatea teritorială a Serbiei şi Iugoslaviei”. Însă oamenii ştiau           
că aceste cuvinte frumoase nu îi apără de gloanţe. 

Nebojsa Vujovic, adjunctul ministrului federal de Externe, care a fost numit astăzi           
de guvern în fruntea unui comitet  de cooperare cu KFOR, a organizat la Priştina               
o conferinţă de presă în care a declarat: “Dorim ca sârbii să rămână, iar albanezii            
să se întoarcă în Kosovo. În acest moment, cel mai important  lucru este să nu se creeze 
un vid de autoritate, între retragerea Armatei Iugoslave şi venirea trupelor KFOR.          
De aceea, în Kosovo au rămas mai mulţi ofiţeri sârbi, care vor preda zona celor care 
comandă forţele internaţionale.” Vujovic a ajuns la Priştina venind de la Belgrad,             
în fruntea unui convoi de peste 300 de ziarişti, care a întâlnit  pe drum coloanele             
în retragere ale Armatei şi Poliţiei Iugoslave. “Aţi avut astăzi ocazia să vedeţi         
potenţialul militarilor sârbi, pe care NATO se lăuda că l-ar fi distrus în timpul agresiunii,”   
se mândrea el, observând impresia puternică creată reprezentanţilor presei. 



Aflasem că se organiza această deplasare, însă, pentru că nu aveam acreditare de război, 
nu am putut să mă înscriu printre ziariştii care au plecat spre Priştina. În plus, ştiam că, 
odată cu intrarea trupelor KFOR în provincie, urma să ajungă la Priştina şi echipa ProTV 
care era în Macedonia, cu Cătălin Radu Tănase reporter şi Gabi Creţan operator.            
Nu avea nici un sens să ne dublăm acolo şi să nu mai rămână nimeni la Belgrad,         
unde continuau să se producă evenimente importante. Mile s-a decis să rămână şi el      
cu mine. L-am sunat pe Cătălin pe telefonul mobil, ca să-l avertizez că nu va mai găsi     
nici un loc de cazare la vreun hotel din Priştina şi l-am sfătuit să-şi caute o gazdă            
la vreun albanez. L-am prevenit  ca, înainte de plecare, să-şi facă provizii de alimente, 
ţigări, apă şi baterii şi să nu se aventureze să circule în afara şoselelor păzite                
de forţele KFOR, pentru că provincia era plină de mine şi de proiectile neexplodate. 

Era destul de amărât, pentru că făcuse greşeala să accepte să plece cu un autoturism 
care circula cu benzină fără plumb. M-a pufnit râsul. În Kosovo nu aveai ce să cauţi     
fără un jeep rezistent, care să funcţioneze pe motorină. Şi nici acest combustibil            
nu era uşor de găsit. I-am promis că o să-l mai sun când va ajunge la Priştina,        
pentru că era singura localitate din Kosovo în care funcţionau telefoanele mobile.    
Oricum, am admirat inspiraţia autorităţilor iugoslave de a-i duce pe ziariştii de la Belgrad 
la Priştina. În primul rând, această favoare i-a făcut  mai binevoitori faţă de sârbi,     
pentru că au ajuns la Priştina înaintea colegilor care veneau în urma forţelor KFOR.   
Acum, puteau ocupa camerele din singurul hotel rămas în picioare în oraş.                     
Pe lângă aceasta, după atâtea săptămâni de război petrecute împreună, între ziarişti        
şi ofiţerii de la Centrul militar de presă relaţiile erau mult mai calde decât aveau să fie     
cu jurnaliştii ce vor sosi din Macedonia, care nu au simţit pe pielea lor bombardamentele. 

                    
                             Paraşutiştii britanici intră în Kosovo

Un escadron canadian de recunoaştere a intrat în Kosovo, a anunţat purtătorul de cuvânt 
al Ministerului canadian al Apărării, generalul David Jurkowski, citat de AFP.           
"Aceştia reprezintă ochii şi urechile comandamentului Brigăzii a 4-a britanice şi vor ţine 
sub control tot ceea ce se întâmplă la sol." Generalul spune că aceste forţe canadiene 
urmează ca, până la sfârşitul săptămânii, să ajungă la frontiera sârbă, în nordul provinciei 
Kosovo. 



În timp ce sârbii îşi continuau retragerea, în această dimineaţă a început desfăşurarea      
în Kosovo a trupelor de menţinere a păcii. La 5.10, primele elicoptere Chinook, în care      
se aflau militari britanici, au decolat de la Blace, pentru a începe dispunerea în provincie. 
Acestea au făcut  toată ziua naveta între sudul provinciei şi Priştina. După decolarea 
elicopterelor, un prim convoi de vehicule militare, în care se aflau unităţile de genişti     
care vor demina regiunea, a trecut graniţa. Un elicopter de supraveghere în poziţie 
geostaţionară şi soldaţii nepalezi (aşa numiţii Ghurkas), care avansau înaintea şi în flancul 
dispozitivului, asigurau securitatea deplasării. 

Prima dificultate pentru militarii britanici care s-au deplasat pe jos a fost  parcurgerea    
celor 15 km de drum muntos, imediat după intrarea în Kosovo. Era foarte cald şi se înainta 
greu, din cauza pericolului ca şoseaua să fie minată. O primă mină a fost  descoperită     
de genişti într-unul din tunelurile traversate şi a fost dezamorsată. La 15.40,      
avangarda trupelor britanice ajunsese deja la Kosovopolje, 4 jeep-uri cu militari englezi 
fiind văzute pe străzi. După aproximativ 7 ore, primele coloane de blindate au ajuns        
pe platoul care înconjoară Priştina, deschizând calea. 30 de tancuri grele,                       
de tip Challenger, şi peste 100 de blindate uşoare Warrior, prevăzute cu mitraliere         
sau tunuri, s-au deplasat în mare viteză spre Priştina, o parte dintre ele rămânând 
staţionate în puncte fixe stabilite anterior. Germanii din KFOR s-au îndreptat spre sud-vest, 
după ce au făcut o joncţiune cu englezii, pe dealurile de lângă Urosevac, coloana lor     
fiind precedată de 5 tancuri Leopard, 2 blindate şi 2 jeep-uri. Începând cu Urosevac, 
coloanele KFOR au fost  întâmpinate de albanezi adunaţi pe marginea şoselelor,           
care îi aplaudau şi scandau “NATO ! NATO !”. Cei 6.000 de soldaţi britanici care au ajuns   
la Priştina nu au reuşit, până seara să preia controlul asupra oraşului, pe străzi            
fiind încă văzuţi numeroşi poliţişti sârbi. 

                           
        Albanezii din Kosovo salută intrarea trupelor britanice în provincie

Trupele franceze au trecut frontiera pe la Dubanovce, la 5.30. Cei 1.200 de militari,  
printre care se aflau şi membri ai Legiunii străine, erau împărţiţi în două contingente, 
denumite “Rambo” şi “Baudelaire”. Conform declaraţiei colonelului Francois Leyer, 
comandantul acestor unităţi, coloana “Rambo”, formată din 200 de vehicule                     
în care se aflau 900 de soldaţi, a rămas blocată în sudul provinciei Kosovo,                     
din cauza unor mine dispuse pe şosea. “Sârbii ne-au avertizat asupra câmpurilor de mine,” 
a recunoscut  colonelul Leyer. “Am chemat geniştii, însă, deoarece aceştia merg pe jos,            
viteza de înaintare a coloanei a scăzut.” În plus, o parte din hărţile câmpurilor de mine 
primite de la sârbi nu corespundeau cu situaţia din teren. 



Coloana “Baudelaire”, deşi avea un traseu mai dificil, a reuşit  să treacă şi se îndrepta   
către Gnjilane, unde urma să staţioneze. După-amiaza, trupele franceze au efectuat          
o operaţiune aeropurtată, pentru a coordona poziţionarea trupelor în suburbiile localităţii 
Gnjilane. Operaţiunea, la care au participat 8 elicoptere pentru transportul trupelor,        
de tip Puma, acoperite de 6 aparate de luptă Gazelle, a uşurat înaintarea celei de-a doua 
coloane franceze, care era aşteptată să ajungă la destinaţie în cursul nopţii.  

Deja febra întoarcerii acasă îi bântuia pe refugiaţii albanezi din Macedonia. Aflând că, 
astăzi, KFOR va intra în Kosovo, în jur de 70 de albanezi, majoritatea bărbaţi, au traversat 
aseară graniţa provinciei, în apropiere de Tabanovce, pentru a ajunge la casele lor. 
Întoarcerea refugiaţilor s-a desfăşurat  din proprie iniţiativă, în ciuda avertismentelor 
UNHCR, care recomandase albanezilor să mai aibă răbdare, până când provincia             
va intra cu adevărat sub controlul forţelor internaţionale şi principalele căi de acces       
vor fi deminate. Poliţia macedoneană făcea cu greu faţă aglomeraţiei din zona punctelor 
de frontieră cu Iugoslavia, în afara de trupele KFOR, fiind masate aici sute de ziarişti        
şi miile de refugiaţi albanezi care îşi aşteptau întoarcerea şi priveau cu ochi aprinşi 
pregătirile militare. 

Ministrul german de Finanţe Hans Eichel a cerut ca ajutorul pentru reconstrucţia Balcanilor 
să nu fie irosit, cum a fost cazul cu cel acordat Rusiei, transmite AFP. "Se poate constata, 
având în vedere Rusia, că putem să nu ajungem la un rezultat cheltuind mulţi bani,"         
a afirmat Eichel la încheierea unei reuniuni cu omologii săi din G-7, desfăşurată                
la Frankfurt. "Nu e vorba să nu dăm bani, ci să evităm ca aceşti bani să ajungă               
în buzunare greşite," a adăugat el, făcând aluzie la mafia rusă, care a deturnat o parte     
din fondurile furnizate de Occident. “Avem de îndeplinit o datorie umanitară acolo,        
dar, în acelaşi timp, trebuie să avem grijă să nu sprijinim o dictatură." 

La ora 18.00, generalul Obrad Stevanovic din Ministerul iugoslav de Interne a început       
la Priştina discuţiile cu oficialii NATO despre retragerea poliţiştilor sârbi, după ce KFOR     
va prelua total controlul asupra localităţilor din provincie. Liderii UCK erau nemulţumiţi     
de prezenţa ruşilor la Priştina. Visar Reka, unul din purtătorii de cuvânt ai organizaţiei,     
a declarat că un sector rusesc în Kosovo ar complica şi mai mult o situaţie                  
deja complicată. “Nu suntem de acord cu aşa ceva, dar nu vom face nimic                
pentru a escalada tensiunea.” La rândul său, Hashim Thaqi, liderul politic al UCK,              
a prevenit că nu poate garanta securitatea militarilor ruşi din KFOR, criticând               
intrarea acestora în provincie, fără a avea mandatul comunităţii internaţionale.  

În corespondenţa mea pentru Ştirile de la 19.30, am povestit  doar o parte din ceea ce 
aflasem despre intrarea KFOR în Kosovo, pentru că partea principală o relatase        
Cătălin Radu Tănase, care se afla, alături de ceilalţi ziarişti străini, în spatele militarilor 
britanici. Totuşi, fiind toată ziua pe drum, nu aflase situaţia generală a desfăşurării.      
Noi avusesem o sâmbătă lejeră, liniştea fiind spartă doar după ora 14.00, când bubuiturile 
câtorva explozii se auziseră dinspre aeroportul Batajnica. Geniştii sârbi detonaseră 
proiectilele neexplodate descoperite în zonă.  



                
               Paraşutiştii britanici înaintează în zona muntoasă din Kosovo

Mai erau încă multe probleme care dădeau bătăi de cap sârbilor, în afară de refugiaţii     
din Kosovo care năvăleau în Serbia. Peste 50 de biserici şi mănăstiri din ţară         
fuseseră avariate de bombele NATO. 20 dintre ele erau din Belgrad. Îmi aminteam că,    
pe acoperişul mănăstirii Rakovica, a rămas zile întregi o bombă cu fragmentaţie 
neexplodată, detonarea ei fiind o operaţiune cu adevărat dificilă. De asemenea, 
mănăstirea Gracanica, una din cele mai frumoase şi mai importante din Kosovo,             
era serios avariată din cauza celor peste 50 de proiectile care explodaseră în jurul ei,        
în timpul războiului. 

La Kraljevo, locuitorii iniţiaseră o colectă, pentru a strânge suma de 90.000 DM,     
necesară achiziţionării unui emiţător pentru televiziunea locală. Aceasta îşi reluase emisia, 
la începutul lunii iunie, dar semnalul era foarte slab, din cauza distrugerii releului            
de la Borca. Oraşul era un adevărat cuib al opoziţiei împotriva lui Slobodan Milosevic       
şi oamenii ştiau că, fără televiziune, era foarte greu să facă faţă în bătălia mediatică      
pe care o întrezăreau cu toţii la orizont. Lumea se temea că Slobodan Milosevic              
va menţine multă vreme starea de război, pentru a-şi păstra cât mai mult       
prerogativele speciale conferite de aceasta şi a-şi întări poziţia. Deja regimul de la Belgrad 
controla aproape totul în ţară: mass-media, partidele politice, Poliţia, Armata,        
serviciile secrete, aşa că procesul de democratizare mult-visat se arăta foarte dificil           
şi de lungă durată. 

Seara, am plecat cu Mile şi Ioan Mărgărit să mâncăm în oraş. Tot pe Skadarlija şi tot  la 
“Tri sesira”, ca să verificăm promisiunea şefului de sală. Într-adevăr, s-a ţinut de cuvânt   
şi, de această dată, chiar ne-a făcut reducere la nota de plată. Ne-am bucurat că             
în jurul nostru mai auzeam şi alte discuţii decât cele despre război. Am avut impresia că, 
la o masă de lângă noi, stăteau câţiva din conducătorii Federaţiei Iugoslave de Fotbal, 
fiindcă discutau aprins prin ce metodă să desemneze câştigătoarea campionatului 
naţional. Acesta fusese întrerupt din cauza războiului şi UEFA le ceruse sârbilor, până în 15 
iunie, să comunice numele echipei campioane, care urma să participe în cupele europene.    



Mărgărit ne tot provoca să-i povestim amintiri din război, însă ne simţeam uşor stingheri, 
mai ales la gândul că, la întoarcerea în ţară, va trebui să povestim de sute de ori       
aceleaşi întâmplări, fiecăruia dintre prietenii pe care îi vom întâlni. L-am invitat               
pe terasa muntenegrenilor de lângă hotel “Toplice” şi am rămas acolo până târziu.       
Încă nu ne revenisem din agitaţia cu care ne obişnuisem în nopţile de război şi refuzam   
să ne culcăm devreme, pentru că nu puteam adormi. La televizor nu aveam chef            
să ne uitam, deşi toate canalele difuzau filme, majoritatea noi, fără să se chinuie           
să obţină drepturi de difuzare pentru ele. De câte ori găseam postul local “Palma”           
ne pufnea râsul, amintindu-ne că, în timpul războiului, nu mai rămânea nimeni în sediul 
televiziunii, în afara unui om care era şi paznic şi trebuia să schimbe casetele cu filme. 
Pentru că difuzau filme non-stop. Dacă tipul uita sau adormea, după ce se termina      
câte un film, puteai vedea tot  genericul şi, dacă filmul era luat de la vreo videotecă,      
mai erau şi tot  felul de reclame sau chiar fragmente din vreun film porno,                   
care fusese înregistrat  anterior pe caseta respectivă. Ca să nu mai vorbim că, uneori,     
pur şi simplu, uita să mai pună vreo casetă şi ecranul se umplea de “purici” minute în şir.
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Fiind duminică, astăzi nu aveam atât de mult de lucru şi ne-am permis să dormim      
puţin mai mult. La cafea, am răsfoit ziarele, care îşi luaseră, şi ele, înfăţişare duminicală. 
“Blic” era plin de reportaje hazlii, de fotografii, glume şi ştiri insolite. Cea mai simpatică  
mi s-a părut una despre un sondaj realizat printre jurnaliştii străini care au făcut războiul 
la Belgrad. 8 % dintre ei pretindeau că puteau recunoaşte tipul de avion care survola 
capitala iugoslavă, după zgomotul făcut de motor. Completarea amuzantă           
aparţinea ziarului, care preciza că doar 0,8 % dintre militarii de carieră se pot lăuda       
cu asemenea performanţe. De unde şi concluzia că imaginaţia oamenilor de presă       
este mult mai bogată. 

Cu titlul “Dragi ascultători, sperăm că ne auziţi”, cotidianul dedica o întreagă pagină 
posturilor de radio şi televiziune din Iugoslavia, înşiruind distrugerile şi problemele          
pe care le-au avut în timpul războiului. Majoritatea îşi adaptase programele la situaţia 
dramatică prin care treceau sârbii, emiţând buletine de ştiri din oră în oră,                    
iar televiziunile difuzaseră adesea materiale nemontate, filmate doar cu câteva minute 
înainte, la locul bombardamentelor. Toţi redactorii şefi s-au plâns de calitatea tehnică slabă 
a emisiei în ultimele săptămâni de război, când majoritatea emiţătoarelor şi releelor          
a fost avariată sau distrusă. Însă, în afara cazurilor de forţă majoră, nu şi-au întrerupt 
emisiile, retransmiţând, întotdeauna, jurnalele televiziunii naţionale, după ce clădirea 
acesteia a fost distrusă de bombe. 

Se pare că discuţia pe care o auzisem aseară pe terasa restaurantului a dat roade,    
pentru că s-a anunţat că echipa de fotbal Partizan Belgrad va fi declarată campioana 
Iugoslaviei în acest  sezon, iar formaţia Obilic îşi va reprezenta ţara în Cupa UEFA. 
Campionatul iugoslav fusese întrerupt  după etapa 24, când Partizan conducea                 
în clasament, cu 66 de puncte, urmată de Obilic, cu 64 de puncte. Federaţia Iugoslavă 
hotărâse, iniţial, ca echipa campioană să fie tranşata prin două meciuri directe            
între primele patru clasate, însă UEFA nu mai avea timp să aştepte până în 26 iunie,         
când era programat returul acestora, aşa că s-a găsit această soluţie de compromis. 



Un prim convoi umanitar al ONU a intrat astăzi în Kosovo, reprezentând începutul         
unei serii de ajutoare destinate miilor de persoane refugiate, a anunţat UNHCR,            
citată de AFP. Convoiul a părăsit Skopje în jurul orei 9.00 şi a trecut frontiera            
dintre Macedonia şi provincia Kosovo o oră şi jumătate mai târziu. Este compus             
din 40 de vehicule încărcate cu 250 de tone de alimente şi produse nealimentare, 
destinate refugiaţilor din jurul oraşului Priştina. 

                               
                   Paraşutiştii britanici patrulează într-un sat din Kosovo 

În drum spre centru, am observat cozi imense în faţa băncilor. Toţi cei care stăteau         
la coadă erau bătrâni şi cineva ne-a explicat că erau pensionarii care aşteptau să-şi ridice, 
în sfârşit, banii pe luna februarie. Pentru că Media Center era închis duminica,              
Mile s-a dus până la Centrul militar de presă, iar eu am fost nevoit să apelez din nou       
la computerele de la Internet-café-ul de la Dom Omladine (Casa Tineretului).               
Deşi, de când veneam la ei, au introdus tarife pentru străini, mai pipărate,                     
nu aveam încotro, pentru că funcţiona cel mai bine. După ce am consultat  ultimele ştiri, 
am intrat în legătură cu sârbii din celelalte oraşe, pentru a afla noutăţi.                       
Toţi discutau despre refugiaţii care veneau din Kosovo şi despre întoarcerea militarilor       
şi poliţiştilor sârbi. Văzusem şi azi dimineaţă câteva reportaje de la sosirea acestora        
în Raska, Kraljevo şi Pozarevac, unde au fost întâmpinaţi cu o imensă bucurie,                
mii de oameni aşteptându-i cu flori, ca pe nişte adevăraţi eroi. Sârbii ştiau să respecte 
curajul copiilor lor care au luptat în Kosovo. 

Am observat, însă, că televiziunile evitau să difuzeze imagini cu sârbii care se refugiază    
din calea albanezilor care se întorc acasă. Ştiam că, odată cu retragerea forţelor iugoslave 
din sudul provinciei, în regiunea oraşelor Orahovac şi Prizren nu a mai rămas nici un sârb. 
Aflând că luptătorii UCK se apropie, 200 de sârbi din Mala Krusa, de lângă Prizren,         
şi-au luat  lucrurile pe care au putut să le adune şi au fugit, reuşind să ajungă la Lipljan, 
după un drum istovitor de 36 de ore. Unul dintre ei, care se refugiase împreună cu soţia    
şi cei trei copii, povestea că, la plecare, vecinii lor albanezi aruncau în ei cu pietre.             
La fel s-a întâmplat şi când convoiul a traversat oraşul Stimlje. Sârbii erau convinşi         
că soldaţii KFOR nu-i vor proteja. “Când au sosit soldaţii germani din KFOR, albanezii       
i-au aşteptat cu flori şi au tras cu puşca de bucurie,” povestea Milan Bakic,                 
unul dintre refugiaţi. “Când albanezii au aruncat  în noi cu pietre, soldaţii NATO stăteau    
şi priveau, fără să intervină.” Conform postului naţional de televiziune, în ultimele 3 zile,  
în Muntenegru s-au refugiat peste 7.000 de persoane care veneau din Kosovo.    
Majoritatea venea din localităţile Rozaje şi Pec. Erau sârbi, muntenegreni, ţigani              
şi câţiva musulmani. 



Sârbii aveau dreptate să se teamă. Pe măsură ce luptătorii UCK intrau în Kosovo, 
incidentele se înmulţeau. Luptătorii separatişti au atacat  un convoi de sârbi care pleca     
de la Veliko Hoce şi încerca să ajungă la Orahovac. Azi-dimineaţă, la Vranjevac, în timp ce 
traversa cu maşina sa, un Opel Ascona, cartierul nordic al oraşului, populat aproape        
în întregime de albanezi, un poliţist sârb a fost surprins într-o ambuscadă şi ucis             
de un membru UCK. Incidentul s-a petrecut în timp ce trupele KFOR se pregăteau          
să intre în oraş. Martori oculari au povestit  că, într-o şcoală din cartierul albanez             
se ascunde un grup de 150 de luptători UCK, echipaţi în uniforme ale Armatei Iugoslave, 
însă purtând însemnele organizaţiei separatiste. 

În apropiere de Urosevac, UCK a rănit  grav un etnic albanez, membru al Poliţiei sârbe. 
Spre seară, în satele Drajkovac şi Gotovusa, au fost semnalate schimburi de focuri       
între forţele sârbe în retragere şi albanezii care intrau în provincie. Reprezentanţii 
autorităţilor iugoslave şi ai Bisericii ortodoxe au solicitat trupelor KFOR să protejeze 
populaţia din localităţile unde se află o majoritate sârbă: Velika Hoca, Orahovac,         
Istok, Pec, Klina şi Strpce. Ei au cerut  unităţilor KFOR să-i dezarmeze pe luptătorii UCK        
şi să-i elibereze pe cei 10 sârbi răpiţi în ultimele 2 zile (5 la Belacevac şi 5 la Vranjevac). 

Trupele KFOR, însă, nu apucaseră să se desfăşoare conform planului şi deja întâmpinau 
incidente cărora nu ştiau să le facă faţă. Situaţia cea mai delicată era la Prizren,         
unde un soldat german a fost uşor rănit la braţ, în urma unui schimb de focuri.              
La intrarea germanilor în oraş, un lunetist a deschis focul, urmat de doi bărbaţi,          
care se aflau într-un automobil. Militarii germani au ripostat imediat, ucigându-l pe unul 
dintre atacatori şi rănindu-l grav pe cel de-al doilea. Spre seară, alţi doi civili au fost răniţi, 
când sârbii au tras înspre mulţimea care sărbătorea sosirea trupelor germane.       
Luptătorii UCK aproape că au reuşit să blocheze Prizren-ul şi soldaţii KFOR făceau         
tot  mai greu faţă situaţiei, încercând să-i oprească pe albanezii care se încăieraseră         
cu un grup de militari sârbi. Refuzând să se supună ordinelor, trei indivizi în uniforme UCK   
i-au atacat  pe germani, aceştia fiind nevoiţi să-i ucidă. La căderea întunericului,              
pe străzile Prizren-ului defilau mai multe automobile înmatriculate în Kukes şi Tirana,       
în care se aflau membri UCK înarmaţi. Pe drum, în satul vecin, Kojlovica, aceştia răniseră 
un civil sârb. 

                          
     Automobilul din care s-a tras asupra trupelor germane din KFOR la Prizren



Militarii germani din KFOR erau cu nervii întinşi la maximum, mai ales după ce,          
lângă Prizren, fusese găsit cadavrul unui jurnalist german. Alţi doi ziarişti de la “Stern”, 
Gabriel Gruener şi Volker Kraemer, în timp ce se deplasau într-un automobil pe lângă 
localitatea Dulje, pe un teritoriu controlat de trupele canadiene, au fost atacaţi de un grup             
de persoane înarmate, care au deschis focul asupra lor. Unul dintre jurnalişti a fost 
împuşcat în cap, celălalt fiind rănit în stomac şi decedând la spital. 

Deruta era destul de mare, trupele KFOR fiind atacate şi de sârbi. Pe o stradă din Priştina, 
în timp ce un grup de militari britanici se fotografia cu doi poliţişti sârbi, Veselin Jovanovic, 
un poliţist sârb în rezervă, s-a repezit către automobil, a scos un pistol şi l-a îndreptat 
către patrula KFOR. “Avea un pistol în mână,” povesteau soldaţii britanici. “I-am cerut       
de şase ori să arunce arma. A refuzat şi a tras spre noi. Am ripostat şi l-am împuşcat.” 

Reacţiile KFOR nu erau bine coordonate deocamdată, o parte din militari fiind încă în drum 
spre amplasamentele stabilite. Ultimele opt blindate britanice au ajuns abia la ora 19.00      
la Priştina, patru fiind imediat trimise la Vranjevac, pentru a descuraja atacurile UCK       
asupra unor unităţi iugoslave aflate în retragere. După căderea serii, contingentul italian 
abia ajunsese la Djakovica şi mai avea de mers până la Pec, unde era stabilit          
cartierul general. Printre cei 5.000 de militari aflaţi în marş se numărau 1.200 de spanioli, 
300 de portughezi şi 500 de argentinieni. 

Francezii, care, încă nu ajunseseră la Kosovska Mitrovica, au înţeles cât de dificilă ar fi fost 
o intervenţie terestră împotriva Armatei Iugoslave în Kosovo. “Ar fi fost  foarte greu,”         
a recunoscut comandantul francez Vincent Yvonne. “Doctrina militară a sârbilor            
este bazată pe apărare. Când am văzut  că 10 mine cât o cutie ţin în loc un batalion         
o zi întreagă, mi-am dat  seama că ar fi fost  un coşmar.” La rândul său, colonelul     
Francois Leyer, comandantul contingentului francez din KFOR, a declarat:                      
“Cu toate că sârbii ne-au ajutat să deminăm şoselele, tot am fost nevoiţi să înnoptăm     
pe drum. Erau câmpuri de mine la fiecare 10 km. În cazul unei intervenţii terestre,     
după ce primul tanc al nostru ar fi explodat, nimeni nu ar mai fi îndrăznit să înainteze.    
Cu sârbii de partea cealaltă, ne-ar fi trebuit două săptămâni să înaintăm 10 km.              
Şi asta cu pierderi considerabile.”

Militarii sârbi erau foarte nemulţumiţi de incidentele din Kosovo. Generalul              
Nebojsa Pavkovic, comandantul Corpului III al Armatei Iugoslave, a declarat,                  
în singurul său interviu care nu a fost preluat de televiziunea naţională, că sunt gata       
să se reîntoarcă în Kosovo, dacă planul de implementare a acordului de pace eşuează. 
“Dacă forţele internaţionale de pace nu vor reuşi să asigure pacea, Armata Iugoslavă      
se va întoarce în provincie. Suntem la 5 kilometri de Kosovo. Dacă nu reuşesc,           
venim imediat înapoi.” 

Aproximativ 14.000 de militari aparţinând NATO au sosit deja în Kosovo,                        
iar desfăşurarea KFOR "se derulează conform planului", a anunţat în această seară         
un reprezentant  al Alianţei, citat de AFP. Marea Britanie avea pe teren 4.300 de militari, 
între care 1.500 la Priştina, Franţa - 2.800, Germania - 2.500, Italia - 2.300                    
şi Statele Unite - 2.100. De cealaltă parte, forţele iugoslave continuă să se retragă.    
Astfel, până la 10.000 de militari aparţinând forţelor iugoslave au părăsit deja        
provincia sârbă. “Retragerea este deseori însoţită de incendieri de case, dar - în general - 
se petrece mult mai bine decât s-ar fi putut imagina," au afirmat surse de la sediul NATO.



O altă problemă care nu îşi găsise încă rezolvarea era cea a sectorului rusesc din Kosovo. 
O a doua coloană de militari ruşi din SFOR plecase ieri din Bosnia-Herţegovina,               
de la Bijelina, şi staţiona la 7 km de graniţa cu Iugoslavia. Circa 60 de soldaţi       
aşteptau deocamdată aici, lângă mai multe vehicule şi remorci pe care scria deja KFOR. 
La Moscova, discuţiile dintre Strobe Talbott şi Igor Ivanov nu ajunseseră încă                   
la nici un rezultat, însă adjunctul secretarului de stat american recunoştea deja              
că Rusia ar trebui să aibă în Kosovo o zonă în care responsabilitatea sa să fie clară          
şi vizibilă. "Vreau, totuşi, să subliniez importanţa unui comandament unit.                   
Este foarte important să nu ajungem la un rezultat care să însemne, de fapt, o împărţire   
a provinciei Kosovo," a declarat  Talbott. "Acest  lucru ar fi împotriva intereselor                  
în privinţa cărora Statele Unite şi Rusia s-au pus deja de acord. Nimeni nu doreşte           
o împărţire a provinciei Kosovo." El a primit asigurări că, fără acordul occidentalilor,         
nu va mai avea o loc o nouă desfăşurare de forţe ruseşti în Kosovo, dar nimeni              
nu mai avea încredere în vorbele ruşilor, după surpriza de acum două zile. 

În acest timp, lângă aeroportul Slatina din Priştina se petreceau scene desprinse parcă   
din comediile mute. La 10.30, când o coloană de 15 cisterne cu carburanţi a ajuns           
la punctul de control instalat de paraşutiştii ruşi, aceştia nu i-a permis să treacă. 
Cisternele au fost retrase si a fost anunţat comandamentul KFOR. Un grup de ofiţeri,        
în frunte cu generalul Adrian Freer, a venit să discute cu ruşii, însă militarii                     
de la punctul de control îi priveau impasibili, dându-le de înţeles că nu înţeleg o boabă    
de engleză. Am văzut imaginile filmate de reporterii străini şi ne-am prăpădit de râs. 
Înspre aeroport se aflau două blindate ruseşti, iar înspre Priştina, 17 jeep-uri şi câteva 
blindate britanice. Între ele, punctul de control cu paraşutiştii ruşi care dădeau din cap, 
semn că accesul este interzis. După două încercări eşuate, britanicii s-au întors la Priştina, 
deşi pe aeroport era prevăzută amplasarea cartierului general KFOR şi a bazei    
generalului Michael Jackson. Ruşii erau de neclintit şi îşi dispuseseră blindatele de jur 
împrejurul aeroportului. Singurii care intrau şi ieşeau fără probleme erau sârbii. 

“Descinderea surprinzătoare a trupelor ruseşti pe aeroportul din Priştina trebuie să fie 
rezolvată la nivel politic şi ea nu afectează desfăşurarea acţiunilor trupelor KFOR,”           
a declarat  la Skopje, comandantul suprem al Forţelor Aliate în Europa, generalul american 
Wesley Clark, relatează AFP. "Niciodată nu s-a avut în vedere varianta unui centru principal 
al KFOR pe aeroport şi, dacă am înţeles bine, încă se caută un loc pentru instalarea 
cartierului general."

                         
                               Militarii ruşi pe aeroportul din Pristina



Situaţia din Kosovo îi preocupa, deopotrivă, pe oamenii simpli şi pe politicienii din Serbia. 
Partidul Democrat critica apelurile Guvernului ca sârbii să nu plece din Kosovo, 
considerându-le crude şi cinice. “Dacă Guvernul ar fi fost în stare să-i protejeze              
pe locuitorii provinciei, nu ar mai fi fost nevoie de prezenţa forţelor internaţionale           
de pace. KFOR nu este în stare să-i apere pe sârbi, altfel n-ar exista răpiri şi nici Priştina 
nu ar fi rămas fără apă, din cauza sabotajelor teroriştilor UCK.” Democraţii se refereau    
la distrugerea conductei principale de apă a oraşului, în urma unei explozii atribuită 
separatiştilor albanezi. 

Slobodan Vuksanovic, vicepreşedintele Partidului Democrat, continua să atragă atenţia 
sârbilor asupra dezavantajelor şi pericolelor ridicate de menţinerea stării de război.  
“Odată cu semnarea acordului de pace, nu mai există nici un motiv pentru menţinerea 
stării de război. Avem nevoie de ajutor financiar şi comunitatea internaţională trebuie      
să primească un semnal că în Iugoslavia viaţa social-politică s-a normalizat  şi este         
pe calea democratizării.” 

La rândul său, Mişcarea pentru Reînnoirea Serbiei (SPO) acuza guvernul federal             
că menţine fără motiv starea de război. "Slobodan Milosevic nu este înfrânt  definitiv,      
iar oricine crede contrariul judecă greşit," declara astăzi, într-un interviu acordat 
cotidianului grec "Eleftherotypia", liderul SPO Vuk Draskovic. “Preşedintele iugoslav         
este în continuare un maestru al încăpăţânării, chiar dacă, atunci când se află în faţa         
unui adversar mai puternic, îşi schimbă, temporar, direcţia." El a refuzat să se pronunţe 
dacă este oportun ca Milosevic să compară în faţa TPI, apreciind că inculparea acestuia 
pentru crime de război a reprezentat o provocare politică a durilor din NATO, care au vrut 
să saboteze orice încercare de pace. "Din fericire, răspunsul lui Slobodan Milosevic          
nu a fost unul extrem, iar două sau trei zile mai târziu, a acceptat propunerea de pace."   
Liderul SPO s-a declarat  în favoarea organizării de alegeri la toate nivelurile, dar a subliniat 
că nu este destul de romantic să creadă că acestea pot avea loc mâine, mai întâi          
fiind necesară instaurarea unui cadru democratic.

Pentru a risipi orice speculaţii, primul ministru al guvernului federal, Momir Bulatovic,       
a declarat că starea de război va fi revocată doar când securitatea cetăţenilor din Kosovo 
va fi asigurată. “Numai atunci, Guvernul federal va propune Parlamentului Iugoslaviei       
o lege care să ridice starea de război,” a precizat el, adăugând şi o referire la tensiunile 
apărute din nou, în cadrul federaţiei, între Serbia şi Muntenegru: “Acuzaţiile guvernului      
de la Podgorica nu sunt o surpriză, deoarece vin de la un guvern ajuns la putere          
prin fraudă electorală, care este în stare să mulţumească pentru asistenţă şi protecţie 
celor ce ne-au bombardat ţara.”

                                     
         Un albanez din Kosovo salută sosirea trupelor britanice din KFOR



"Chiar şi acolo unde planul de pace urmăreşte linia trasată de acordurile                         
de la Rambouillet, el riscă să-i constrângă pe americani la un angajament cvasi-nedefinit 
într-o serie previzibilă de conflicte," a afirmat fostul secretar de stat american            
Henry Kissinger, într-un articol publicat de “Newsweek”. "Fiecare dintre aspectele      
acestui plan este un potenţial câmp minat." Obiectivul, care vizează instaurarea            
unei autonomii a provinciei Kosovo, fără a aminti posibilitatea independenţei menţionate  
în acordurile de la Rambouillet, este unul dintre aspectele cele mai periculoase              
ale planului, credea Kissinger. “UCK a luptat şi a suferit pentru independenţă,                 
nu pentru autonomie. După ceea ce au îndurat  luptătorii săi şi populaţia din Kosovo         
în timpul campaniei de purificare etnică, este de neconceput ca albanezii să mai facă parte 
din Serbia. Am putea fi constrânşi să protejăm populaţia sârbă împotriva urii          
vecinilor albanezi. Deşi dorim să asigurăm o ocupaţie militară cvasi-permanentă,          
este posibil ca situaţia să devieze spre o campanie de purificare etnică a populaţiei sârbe."

După Ştirile de la 19.30, l-am sunat pe Cătălin Radu Tănase, care ajunsese la Priştina.  
Era zdrobit de oboseală, după ce dormise o noapte întreagă în maşină, pentru că           
nu găsiseră nici un loc la hotel. Spre uimirea mea, cei din ţară îl sfătuiseră să nu se cazeze 
la vreun particular, considerând că ar fi prea periculos. I-am spus să-şi caute liniştit          
o gazdă, dar să nu fie vreun sârb, ca să rişte să cadă victima vreunei răzbunări a UCK.   
Mi-a promis că va încerca şi mi s-a plâns că, după distrugerea conductei de aprovizionare 
a oraşului, n-au cum să se spele şi mor de sete, iar o sticlă de apă a ajuns                     
la preţuri exorbitante. Spre ghinionul lor, nici unul nu ştia sârbeşte sau albaneză,          
aşa că era greu să comunice cu localnicii. Mi-a povestit că este foarte periculos              
să circuli prin oraş, unde este o anarhie totală şi nu ştii când încep să şuiere gloanţele. 
Din păcate, n-am putut vorbi mai multe, pentru că legătura telefonică s-a întrerupt.   
Voiam să-i mai spun că aş putea încerca să vorbesc de aici la Priştina, ca să le rezolv      
să fie găzduiţi de cineva. N-am reuşit să mai iau legătura cu el în această seară. 

14 iunie 1999

Astăzi, am încercat să văd dacă se instalează primele semne ale revenirii la o viaţă 
normală în Iugoslavia. Erau încă firave şi copleşite, parcă, de greutatea problemelor aduse 
de război. Autorităţile făceau eforturi colosale să refacă măcar câteva din simbolurile 
acestei normalităţi. Nu ştiu cum au reuşit, dar astăzi s-a anunţat  redeschiderea           
liniei ferate dintre Belgrad şi Nis, după ce sâmbătă fusese redeschis traseul dintre Nis       
şi Sofia. Se circula cu restricţii pe anumite porţiuni, însă se circula. De mâine,       
compania aeriană iugoslavă JAT a anunţat că îşi va relua zborurile spre staţiunea Tivat   
din Muntenegru, de unde se putea ajunge, tot pe calea aerului, la Podgorica.            
Zborul nu dura decât  două ore, iar preţul unui bilet dus-întors era de 1.300 de dinari 
(adică aproximativ 130 DM). 

În drum spre Media Center, am observat că semafoarele din intersecţii funcţionau din nou. 
De câteva săptămâni, fuseseră oprite, pentru că întreruperile de curent  le dereglaseră      
şi nici un şofer nu mai pricepea dacă funcţionează sau nu. De altfel, problemele refacerii 
sistemului energetic naţional erau cele mai mari. După ce m-au impresionat  prin îndârjirea 
şi rapiditatea cu care reparau transformatoarele şi liniile de înaltă tensiune avariate         
de bombe, electricienii sârbi au anunţat că nu vor pleca din Kosovo. În ciuda terorii UCK, 
ei au hotărât să înceapă să remedieze şi distrugerile din provincie. 



Din nou au apărut în paginile ziarelor ştiri despre fabrica “Zastava” din Kragujevac.      
Milan Beko, preşedintele Consiliului de administraţie, a anunţat că a depus pe masa 
guvernului sârb un plan de reconstrucţie a fabricii, prevăzut  să dureze doi ani. “Va fi greu, 
dar nu imposibil. Cel puţin 21 de bombe au lovit în plin halele noastre, însă trebuie         
să dăm de lucru celor 85.000 de muncitori pe care îi avem.” Nu a suflat, însă,               
nici un cuvânt despre afacerea cu FIAT. 

Oricum, până când situaţia să revină la normal, mai trebuia să treacă multă vreme.          
O altă mare problemă era lipsa carburanţilor. Nebojsa Atanackovic, membru în Consiliul 
Petrolului din Camera de Comerţ a Iugoslaviei, a anunţat azi că nu se va renunţa            
la sistemul cartelelor pentru cumpărarea de combustibil, deoarece liberalizarea vânzării    
de benzină ar epuiza rezervele ţării în câteva zile. El a afirmat că s-ar putea renunţa         
la bonurile pentru motorină, deoarece, oricum, aceasta nu se mai găseşte la nici o pompă. 
O soluţie ar putea fi scumpirea carburanţilor cu 50 %, ceea ce ar stimula importurile. 

Şi, apropo de starea de anormalitate, am fost extrem de impresionat când am trecut       
pe lângă una din fântânile de pe strada Knez Mihailova. De jur împrejurul acesteia,          
la iniţiativa nu ştiu cui, zeci de copii îşi aduseseră jucăriile de care nu mai aveau nevoie     
şi le vindeau. Strangeau bani să ajute copiii refugiaţilor care veneau din Kosovo.            
M-am oprit şi eu lângă ei şi am negociat cu un puşti de vreo 5 ani, pentru o maşinuţă     
cu 3 roţi. După ce ne-am jucat de vânzătorul şi clientul, i-am dat  – aşa cum făcea 
majoritatea oamenilor – 50 de dinari şi l-am sfătuit să-i cumpere maşinuţei încă o roată, 
ca să o poată vinde mai scump. 

                       
                         Militari ruşi şi sârbi pe aeroportul din Pristina

Mai mulţi diplomaţi au salutat ingenioasa lovitură dată la sfârşitul săptămânii trecute      
de Rusia, care a reuşit să ia prin surprindere organizaţia militară cea mai puternică          
din lume, trimiţând în Priştina, înaintea sosirii trupelor aliate, câteva sute de militari ruşi, 
informează AFP. "Militarii ruşi au venit puţin mai repede decât era prevăzut," a subliniat, 
cu umor, Jamie Shea. Purtătorul de cuvânt a fost pe punctul de spune că Alianţa            
nu are neapărat nevoie de aeroportul pe care au fost desfăşurate trupele ruseşti,        
care reprezintă, totuşi, un punct strategic foarte important pentru operaţiunea care a fost 
lansată în Kosovo. "Ruşii au jucat bine cu puţine cărţi," a recunoscut un diplomat.         
"Au reuşit o mişcare ingenioasă, o manevră frumoasă." 



Circul din jurul aeroportului Slatina din Priştina continua şi astăzi, situaţia atingând       
culmi ale ridicolului. Ministrul britanic de Externe Robin Cook s-a făcut  de râs,              
într-un interviu acordat  postului de radio BBC şi preluat de toată lumea, spunând că   
NATO nici nu are nevoie de aeroportul din Priştina şi ruşii nu au decât  să şi-l păstreze, 
pentru că tot nu îl pot folosi. El pretindea că misiunea cea mai importantă a KFOR           
în acest moment  este menţinerea încetării focului în Kosovo. La rândul său,           
generalul Michael Jackson i-a făcut pe jurnaliştii de la Priştina să râdă în hohote,     
afirmând că este fericit să lase aeroportul Slatina în mâinile ruşilor. "Sincer, acum,       
când am văzut  terenul, cred că aeroportul este prea departe de oraş. Eram îngrijorat        
în legătură cu eventualele materiale explozibile," a declarat el în timpul unei conferinţe    
de presă. Generalul uitase că toată lumea a văzut cât a fost  de furios sâmbătă,          
când a descoperit că aeroportul fusese ocupat de ruşi. În plus, deja avusese două întâlniri 
cu generalul Zavarzin, pentru a discuta despre folosirea în comun a pistelor acestuia. 

Între timp, americanii încercau din răsputeri să ajungă la un compromis cu ruşii,    
referitor la modalităţile de desfăşurare în comun a forţelor din Kosovo. Astăzi, Bill Clinton 
l-a mai sunat  o dată pe Boris Elţîn, după ce discuţia de ieri fusese apreciată               
drept constructivă. La rândul său, vicepreşedintele Al Gore a discutat cu premierul   
Serghei Stepaşin, iar secretarul de stat Madeleine Albright  anunţase că va vorbi             
cu ministrul rus de Externe Igor Ivanov. Până când politicienii vor ajunge la o soluţie, 
reprezentanţii NATO au decis să reglementeze imediat problema prezenţei ruşilor            
în Kosovo. Ei intenţionau să ofere Rusiei să aleagă între o zonă de responsabilitate           
în cadrul unui sector şi statutul de observator în cele 5 sectoare definite deja.                 
În plus, militarii ruşi ar putea beneficia de o poziţie privilegiată pe lângă generalul    
Michael Jackson, comandantul KFOR. 

Socotelile liderilor NATO erau oarecum realiste, deoarece ruşii nu aveau cum                 
să-şi suplimenteze sau să-şi aprovizioneze trupele de pe aeroportul Slatina.                
Deja militarii ruşi din SFOR, care staţionau lângă graniţa iugoslavă, s-au întors la Bijeljina. 
Bulgaria a anunţat că nu-şi va deschide spaţiul aerian pentru trecerea avioanelor ruseşti 
spre Kosovo, decât după încheierea unui acord cu NATO, privind comandamentul comun   
al trupelor KFOR. "Un astfel de acord va evita orice risc de divizare a provinciei Kosovo,”    
a declarat  ministrul bulgar de Externe Nadejda Mihailova. “Doar aşa Balcanii nu vor mai fi 
balcanizaţi, nu vor mai fi divizaţi în zone de influenţă, ci vor adera uniţi la structurile 
europene şi euroatlantice." Nici România nu va acorda drept de survol aeronavelor ruseşti, 
decât cu acordul Consiliului de Securitate, a anunţat preşedintele Emil Constantinescu.      
El a precizat că - şi dacă acest  lucru se va întâmpla - solicitarea Rusiei va trebui              
să fie aprobată de Parlament.

În Kosovo, NATO intenţionează să rămână în schema bosniacă, conform unui diplomat 
citat  de AFP. “Alianţa vrea să-şi păstreze unitatea de comandament a forţei de pace         
şi să evite orice împărţire a provinciei prin crearea unui sector independent care să fie 
încredinţat ruşilor,” a subliniat un reprezentant al NATO, păstrându-şi anonimatul.        
"Este exclus ca ruşii să fie stăpâni în regatul lor în Kosovo şi - în plus - ei nu vor avea      
un sector operaţional independent," a asigurat NATO, care aşteaptă să vadă dacă Rusia 
trimite, într-adevăr, în Kosovo între 2.000 şi 10.000 de militari, aşa cum a anunţat.



Desfăşurarea militarilor KFOR încă nu se încheiase. Abia în această dimineaţă,            
primii soldaţi italieni au ajuns la Pec, unde urmau să-şi instaleze cartierul general.       
Când blindatele Regimentului 18 “Bersaglieri” din Brigada “Garibaldi” au intrat în oraş, 
străzile acestuia păreau pustii. Nici francezii nu ajunseseră la Kosovska Mitrovica,     
urmând să sosească acolo abia mâine, când expira şi termenul pentru retragerea           
din acea zonă a forţelor iugoslave. 

                           
         Albanezii se întorc în Kosovo păziţi de trupele italiene din KFOR

În ciuda tuturor incidentelor şi disensiunilor, sârbii îşi continuau retragerea din Kosovo, 
conform acordului de la Kumanovo. Astăzi a început retragerea Corpului Priştina al Armatei 
Iugoslave, din capitala provinciei plecând prima coloană de vehicule militare.               
Deşi în număr mai mic decât în zilele precedente, pe şoselele din Kosovo puteau fi văzute 
în continuare convoaie militare. 20 de camioane cu soldaţi se deplasau pe şoseaua 
Priştina-Kosovska Mitrovica, iar pe drumul dintre Priştina şi Podujevo circulau                
10 camioane, mai multe blindate şi o baterie de artilerie antiaeriană. În mai multe locuri, 
pe marginea şoselelor, zeci de soldaţi sârbi aşteptau grupaţi camioanele care să-i ducă 
acasă. În această după-amiază, poliţiştilor sârbi le-a fost greu să controleze traficul          
în Podujevo, trebuind să descurce traseele militarilor Armatei Iugoslave de cele              
ale trupelor KFOR, care tocmai intrau în oraş. 

Peste tot, însă, în spatele convoaielor militare se adunaseră coloane la fel de lungi          
cu vehicule civile. Exodul sârbilor din Kosovo a căpătat proporţii îngrijorătoare.   
Autorităţile de la Belgrad, generalii din KFOR, autorităţile locale şi liderii politici iugoslavi 
fac zadarnic apeluri la oameni să rămână la casele lor. În ultimele 2-3 zile,                    
cel puţin 15.000 de locuitori din Kosovo, majoritatea sârbi, şi-au părăsit  gospodăriile,      
de teama UCK. O parte a ajuns în Muntenegru, dar cei mai mulţi s-au îndreptat           
către Serbia. Situaţia cea mai critică este în regiunile localităţilor Orahovac, Urosevac, 
Klina şi Istok. În Iugoslavia existau deja peste 700.000 de refugiaţi sârbi în urma 
războaielor din Croaţia şi Bosnia-Herţegovina. 

Crucea Roşie Iugoslavă a organizat puncte de primire şi ajutorare a refugiaţilor                
în localităţile Vranje, Beloljina, Blace, Kraljevo, Kragujevac, Uzice şi Nis, unde aceştia 
primesc alimente, carburanţi şi articole sanitare. În faţa motelului “Nais” din Nis,          
sunt pregătite 40 de corturi mari şi 10 mai mici, pentru ca refugiaţii să aibă unde            
să înnopteze. La punctele de primire au fost trimise mari cantităţi de alimente.     
Autorităţile din Nis se tem că hotelurile din zonă, deja pline cu refugiaţii din Croaţia           
şi Bosnia, vor deveni supraaglomerate din cauza noilor veniţi. 



Crucea Roşie Iugoslava a trimis ajutoare la Kursumlija, Novi Pazar, Zubin Potok                
şi Leposavic, pentru că nu se mai putea face faţă cu forţe locale. Pe lângă Kraljevo,         
în drum spre centrul Serbiei, continuau să treacă refugiaţi sârbi în maşini şi tractoare      
cu numere de înmatriculare din Djakovica, Prizren şi Pec. Deja 26 de persoane ajunseseră 
în oraşul Smederevo, cazându-se la rude sau prieteni. Până la ora 14.00, la Kragujevac 
sosiseră 70 de refugiaţi, însă zeci de tractoare, camioane şi automobile din Pec, Prizren      
şi Gnjilane se aflau pe drum. Deşi pregătiseră locuri de cazare pentru 3.000 de oameni, 
autorităţile locale se temeau că nu vor fi de ajuns. Temerile au fost justificate.          
Înainte de căderea serii, câteva mii de refugiaţi au ajuns la marginea oraşului,             
600 fiind deja cazaţi în adăposturile improvizate. “Nu avem capacitatea de a-i caza,    
hrăni şi ajuta pe refugiaţi,” se plângea Vesna Pajevic, vicepreşedintele Consiliului local. 
“Avem mare nevoie de alimente, medicamente şi adăposturi. Gândiţi-vă că, la Kragujevac, 
există deja peste 70.000 de şomeri, după distrugerea fabricii Zastava.”

Deşi se afla în nordul ţării, zeci de sârbi din Kosovo ajunseseră până şi la Pozarevac, 
oraşul natal al lui Slobodan Milosevic. Au fost cazaţi în sala de sport, unde erau adăpostiţi, 
încă de la începutul războiului, alţi 350 de refugiaţi. Şi în sala de sport  din Mladenovac     
au fost cazaţi 200 de refugiaţi, veniţi de lângă Suva Reka. Cu 40 de copii după ei,     
aceştia îşi părăsiseră casele vineri dimineaţă şi au ajuns abia astăzi. Disperaţi, oamenii    
au spus că mâine vor pleca spre Belgrad şi se vor instala în faţa Parlamentului federal. 

O altă coloană venită de la Suva Reka a ajuns în această seară şi în capitala iugoslavă, 
oprindu-se în cartierul Bubanj Potok, de la periferie. Erau plecaţi de vineri de la prânz       
şi avuseseră mari probleme pe drum, nimeni nevoind să-i ajute să-şi alimenteze maşinile 
cu carburanţi. Aflând de ei, Bratislava Morina, ministrul pentru problemele refugiaţilor,      
a ajuns imediat la faţa locului şi i-a ajutat să se cazeze la hotelul “Kolare”.  

Autorităţile şi Biserica Ortodoxă Sârbă au făcut din nou apel la oameni să nu plece        
din Kosovo. Zoran Andjelkovic, guvernatorul provinciei, explica în zadar că locul şi funcţiile 
Armatei şi Poliţiei Iugoslave vor fi preluate de forţele internaţionale, că structurile     
puterii civile funcţionează în continuare, pentru că nimeni nu părea să-l mai asculte.      
Nici măcar declaraţia lui Javier Solana, care cerea sârbilor să nu plece din provincie, 
pentru că trupele KFOR le vor garanta securitatea, nu mai făcea doi bani. 

                         
  Militarii sârbi se retrag din Kosovo, în timp ce trupele KFOR intră în provincie



Secretarul general Kofi Annan a pus bazele Administraţiei Interimare a Naţiunilor Unite 
pentru Kosovo (UNMIK), având autoritatea civilă de a supraveghea reconstrucţia în Kosovo 
şi întoarcerea refugiaţilor, relatează DPA. UNMIK se va ocupa de problemele 
administrative, de cele umanitare, de instituţiile care vor fi create de OSCE şi de 
reconstrucţia promovată de Uniunea Europeană. SUA au alocat 1,6 milioane de dolari 
pentru finanţarea deminării de urgenţă a provinciei Kosovo, astfel ca refugiaţii albanezi    
să se poată întoarce în condiţii de securitate, a anunţat Departamentul de Stat,            
citat  de AFP. Această decizie, care va permite organizarea unei operaţiuni de deminare      
de 4 luni, reprezintă o prelungire a contractului cu întreprinderea RONCO care desfăşoară 
în prezent operaţiuni similare în Bosnia şi în Croaţia. Contractul prevede mobilizarea           
a 6 echipe de deminare, adică în total 75 de deminatori, medici, infirmiere, gestionari, 
gardieni şi 12 câini antrenaţi să descopere minele.

Sârbii fugeau de teama luptătorilor UCK. Zilnic, erau anunţate tot  mai multe incidente 
provocate de aceştia. Azi-noapte, UCK a atacat  unităţile iugoslave care se retrăgeau        
din Djakovica, Gotovusa şi Strpce. Ignorând apelurile UNHCR, formaţiunile UCK au obligat 
sute de refugiaţi albanezi să se întoarcă în Kosovo. 50 de luptători separatişti au preluat 
punctul de trecere a frontierei de la Morina şi făceau pe grănicerii. Degeaba le explica 
Johann Fritsch, purtătorul de cuvânt al contingentului german din KFOR că şoseaua   
dintre Morina şi Prizren este nesigură, gherilele UCK îi mânau ca pe oi pe conaţionalii lor, 
trimiţându-i cu forţa acasă. Tensiunile din taberele de refugiaţi explodaseră aseară          
la Tetovo, când doi civili şi doi poliţişti au fost răniţi. Câteva sute de refugiaţi albanezi     
din tabără se luaseră la harţă cu etnicii sârbi care locuiau în zonă, fiind nevoie               
de intervenţia în forţă a Poliţiei, după ce au fost incendiate câteva automobile. 

Situaţia cea mai delicată era, însă, la Prizren. După retragerea trupelor sârbe,             
peste 300 de luptători UCK au intrat în oraş, preluând controlul asupra mai multor cartiere. 
S-au apucat să facă ordine, percheziţionând toate locuinţele şi vehiculele sârbilor,       
pentru a confisca arme şi muniţie. "Controlăm cartierul Bavdharana cu circa 200 de 
combatanţi, în timp ce alţi 70 acţionează în nord-estul oraşului, în cartierul Kurila,           
iar alţi 70 în est," a declarat comandantul Beqir Ahmetas. Şi-au ales drept cartier general 
clădirea Casei ofiţerilor din centrul oraşului, în timp ce militarii germani din KFOR,  
depăşiţi de situaţie, şedeau în stradă, unii pălăvrăgind cu albanezii îmbrăcaţi în uniformele 
UCK. În oraş, mai erau câteva zeci de familii de sârbi, care aşteptau forţele speciale       
ale Poliţiei Iugoslave, pentru a le proteja plecarea. 

Militarii din contingentul britanic au fost mult  mai inspiraţi, acţionând rapid şi în forţă,      
de câte ori gherilele UCK provocau incidente. În momentul în care circa 70 de luptători 
albanezi au intrat în oraşul Kacanik, deschizând focul asupra sârbilor adunaţi în centru      
şi pregătiţi să plece spre nord, britanicii i-au trimis la faţa locului pe temuţii soldaţi 
nepalezi Ghurkas. Aceştia şi-au îndeplinit  misiunea în câteva minute, înconjurându-i        
pe albanezi şi ordonându-le - fără drept de apel - să predea imediat armele. 



                     
                             Luptători UCK, faţă în faţă cu militari KFOR

Când în zonă nu erau trupele KFOR, luptătorii UCK îşi făceau singuri dreptate.          
După-amiază, un convoi de sârbi care pleca de la Priştina a fost oprit la Kojlovica,            
de şase albanezi înarmaţi care purtau emblemele UCK. Ei i-au scos din coloană                   
pe Dragan Jovanovic (29 de ani), Boban Krstic (26 de ani) şi Slavisa Krstic (30 de ani)       
şi i-au executat în faţa familiilor lor. În această dimineaţă, tot la Kojlovica,          
separatiştii albanezi îl împuşcaseră pe Ivan Nikic. De asemenea, lângă Urosevac,              
îl răniseră grav pe Abdul Musa, un albanez care făcea parte din Poliţia sârbă. 

Alţi trei sârbi au fost ucişi după-amiază, în timp ce se deplasau între două cartiere         
din Priştina. La 19.30, în faţa locuinţei sale din cartierul Taslidje, a fost  găsit mort           
Ilja Sukic, lucrător la Radioteleviziunea din Priştina. "A fost ucis de teroriştii albanezi,        
în timp ce se pregătea să intre în automobilul din faţa casei," au precizat  martori oculari, 
care au anunţat că alţi trei civili au fost răpiţi. 

Mişcarea pentru Reînnoirea Serbiei a criticat  vehement lipsa de reacţie a trupelor KFOR   
în faţa violenţelor unităţilor UCK. “Misiunea trupelor internaţionale de menţinere a păcii   
nu este de a face paradă în faţa camerelor de televiziune. KFOR trebuie să aducă pacea   
şi să asigure securitatea tuturor celor care trăiesc în Kosovo. Din păcate, UCK profită       
de retragerea Armatei Iugoslave şi îi atacă pe sârbi. Din acest motiv, mulţi dintre ei        
au preferat să-şi ducă familiile în Serbia.” 

Cei şase refugiaţi kosovari care au fost prinşi săptămâna trecută trecând fraudulos     
graniţa româno–ungară au fost reţinuţi din nou, de către grănicerii din Oradea, 
informează Comandamentul Naţional de Grăniceri, citat de Mediafax. Ei au fost predaţi            
Serviciului pentru străini şi probleme de migrări din cadrul IJP Bihor, care se va ocupa      
de scoaterea lor din România. Aceiaşi refugiaţi, cetăţeni iugoslavi de origine albaneză,       
au fost prinşi în 10 iunie, de către grănicerii din Arad, când încercau să treacă ilegal 
frontiera româno-ungară, prin punctul Turnu. În momentul în care au fost prinşi,    
refugiaţii au încercat să îi mituiască pe grăniceri cu 300 de mărci. Ei au declarat că doreau 
să ajungă la familiile lor, care se află în Ungaria şi Germania. 



Astăzi am avut de pregătit doar două corespondenţe, una pentru ProFM şi alta         
pentru Ştirile ProTV de la 19.30. Mi-a fost destul de greu să selectez din câte                  
se întâmplaseră de-a lungul zilei numai în Kosovo. Ca să nu mai vorbim de viaţa politică 
din Iugoslavia, care era în fierbere. La ora 10.00, la Belgrad se întrunise                 
Consiliul de conducere al Partidului Radical din Serbia (SRS) şi, după o scurtă dezbatere,  
a decis în unanimitate ieşirea din Guvernul Serbiei. “SRS rămâne fidel politicii                   
şi ideologiei sale, precum şi deciziei pe care a luat-o săptămâna trecută, de a ieşi           
din guvern când primul soldat  din ţările NATO va păşi pe teritoriul ţării,” a declarat 
preşedintele partidului, Vojislav Seselj. “Între timp, forţele de ocupaţie au intrat în Kosovo 
şi continuă să-i ucidă pe sârbi, iar din provincie se refugiază mii de oameni. Acolo unde   
nu mai există Poliţia şi Armata Iugoslave, nu mai este menţinută nici suveranitatea ţării.” 

O oră mai târziu, cei 15 membri SRS îşi prezentau demisia din guvernul în care intraseră  
în 24 martie 1998, alături de Partidul Socialist din Serbia şi de Stânga Iugoslavă.        
După anunţarea demisiei, Tomislav Nikolic, care ocupase postul de vicepremier, a declarat: 
“În curând, acest guvern va cădea, se vor organiza noi alegeri şi vom vedea cine a avut 
dreptate.” Radicalii mizau că această manevră le va spori capitalul politic, bazându-se      
pe nemulţumirea sârbilor faţă de condiţiile acordului de pace şi evoluţia situaţiei            
din ultimele zile. Puţină lume observase că radicalii îşi păstraseră locurile din Guvernul 
federal, unde Vojislav Seselj ocupa fotoliul de vice-prim-ministru, prea confortabil      
pentru a-l părăsi aşa uşor. 

Retragerea SRS din guvern a provocat o vie agitaţie la Belgrad, deşi politicienii mai realişti 
spuneau că nu este decât  o furtună într-un pahar cu apă. Partidul Noua Democraţie 
aprecia că e o simplă manevră politică a radicalilor. “Ieşirea SRS din guvern nu înseamnă 
mare lucru pentru Serbia,” considera şi Slobodan Vuksanovic, vicepreşedintele Partidului 
Democrat. “Situaţia este aceeaşi ca şi înainte de intrarea lor în guvern, când,                   
în parlament, susţineau guvernul socialist minoritar. Probabil că aşa vor face şi de acum 
înainte.”  

Precizând că nu doreşte să o comenteze, Vojislav Kostunica, preşedintele Partidului 
Democrat din Serbia, a declarat că ieşirea radicalilor din guvern era de aşteptat.            
“În continuare, există trei variante. Prima ar fi ca SRS să susţină în parlament         
guvernul socialist  minoritar. A doua ar fi ca SPO să susţină guvernul socialist,                  
în schimbul susţinerii oferite în cadrul Consiliului local al Belgradului. Iar a treia ar fi ca      
- pur şi simplu - SPO să ia locul radicalilor în guvern.” 

Această ultimă variantă a provocat panică în lumea politică, toţi ştiindu-l în stare pe Vuk 
Draskovic de o asemenea ispravă. “Fac apel la Vuk Draskovic să nu intre în guvern,”          
a declarat Vladan Batic, coordonator al coaliţiei de opoziţie “Uniunea pentru Schimbare”. 
“Dacă acesta îi ia locul lui Seselj în guvern, putem spune adio cuvântului opoziţie.”           
Şi panica nu s-a dovedit  fără temei, după-amiază SPO anunţând că, duminică,                
îşi va întruni consiliul director, pentru a analiza evenimentele din ultima perioadă 
(încheierea păcii şi ieşirea SRS din guvern) şi a decide ce trebuie făcut în continuare. 



       
                  Parbrizul unui automobil din Kosovo, găurit de gloanţe

O parte din cei 11 refugiaţi sârbi cazaţi într-un hotel din Turda nu intenţionează               
să se întoarcă în Iugoslavia, de teama represaliilor, transmite corespondentul Mediafax.    
Ei au fugit din ţară când au început bombardamentele, au intrat în România la jumătatea 
lunii aprilie şi au stat  la o gazdă, în Arad, până li s-au terminat banii. Doi dintre refugiaţi 
au dezertat din Armata iugoslavă şi spun că vor să plece în Spania, Danemarca, Israel, 
sau Portugalia, neavând curajul să se mai întoarcă în patrie, de teamă să nu fie arestaţi 
sau împuşcaţi. 

Al doilea eveniment care mi-a atras atenţia a fost produs de Slobodan Milosevic,          
care a pornit cu avânt să-şi recâştige prestigiul şifonat de sfârşitul acestui război.            
La ora 11.00, fusese anunţat un mare miting organizat cu ocazia inaugurării lucrărilor      
de reconstrucţie a podului peste Dunăre de la Beska, din apropiere de Novi Sad.            
La manifestaţie au fost aduşi peste 5.000 de oameni, care purtau portretele lui Milosevic, 
sub care scria “Inima ta ne este dragă şi nouă”, “Gândurile tale sunt şi ale noastre”.        
Pe pancartele din jur se putea citi “Trăiască Ministerul de Interne al Iugoslaviei !”, 
“Trăiască Armata Iugoslavă !”, “Poduri noi pentru un secol nou”, “Adevăr, dreptate, 
victorie !” şi “Slobo, suntem mai departe alături de tine !”. Adevărul este că niciodată, 
românii, de exemplu, nu s-au simţit  atât de apropiaţi de preşedintele lor, fie el Ceauşescu, 
Iliescu sau Constantinescu, ca să-l strige “Nicu”, “Nelu” sau “Milu”, aşa cum sârbii              
îi spuneau lui Milosevic “Slobo”. 

Sosirea preşedintelui iugoslav a fost îndelung aclamată de mulţimea care îl aştepta.      
Era însoţit de Milan Milutinovic, preşedintele Serbiei, Momir Bulatovic, premierul 
Guvernului federal, generalul Dragoljub Ojdanic, şeful Statului Major General al Armatei, 
Gorica Gajevic, secretar general al Partidului Socialist din Serbia, şi Bosko Perosevic, 
preşedintele Consiliului regional al Vojvodinei. “Doresc ca, împreună cu toţi cetăţenii 
Iugoslaviei, să încep un proces rapid de reconstrucţie şi de refacere a ţării,” a spus 
Milosevic. “Sunt sigur că refacerea acestui pod nu va dura mai mult de 40 de zile.            
În timpul acestui război, am demonstrat că poporul nostru, în lupta sa unică şi eroică,       
a reuşit să-şi apere patria.” 



După discursul aclamat îndelung de oamenii aduşi la miting cu autobuzele, Milosevic         
a vizitat standul cu planul de reconstrucţie a podului de la Beska, lângă care era expusă    
şi o machetă a podului de şosea şi cale ferată, prevăzut să fie terminat în 6 luni              
la Novi Sad. Podul de la Beska, ridicat în anii ’70, fusese unul din cele mai mari poduri     
din beton armat din lume. A fost realizat de Branko Zezeljev, inginerul care a proiectat          
şi podul din Novi Sad ce avea să-i poarte numele, până când a fost prăbuşit în valurile 
Dunării de rachetele NATO. Nu am putut să nu remarc inteligenţa celor care au ales     
podul de la Beska pentru a fi primul de pe lista reconstrucţiei, deoarece fusese lovit      
numai de două rachete. Una îl avariase uşor, iar cealaltă a rupt în două doar ultimul arc, 
care unea pilonii de malul fluviului. În afară de faptul că era relativ uşor de reparat,    
podul de la Beska mai avea un atu, dezvăluit de Milosevic în finalul discursului său:     
“Încă din timpul bombardamentelor, în secret, am reconstruit bucăţile distruse,             
care urmează doar să mai fie montate.”

                       
                         Slobodan Milosevic, la inaugurarea de la Beska

Bill Clinton l-a sunat în această după-amiază pe premierul Radu Vasile, mulţumindu-i 
pentru atitudinea adoptatã de autorităţile de la Bucureşti în timpul crizei din Kosovo,        
a declarat  agenţiei Mediafax purtătorul de cuvânt al Guvernului, Adriana Săftoiu.      
Statele Unite vor sprijini un amplu program, în care se va implica personal                  
şeful administraţiei americane, de dezvoltare stabilă şi de prosperitate pentru zona 
Balcanilor, inclusiv în România. 

În timp ce îmi aşteptam rândul pentru a transmite corespondenţa pentru Ştirile de la 
19.30, am auzit  un reportaj despre vizita preşedintelui Muntenegrului, Milo Djukanovic,      
în România şi Bulgaria. Acesta încerca să convingă pe toată lumea de diferenţele existente 
între regimul său şi cel de la Belgrad, sperând să obţină un statut privilegiat în relaţiile     
cu comunitatea internaţională. În discuţiile cu preşedintele Emil Constantinescu, acesta      
i-a explicat că România este interesata ca Iugoslavia să devină un stat democratic            
şi prosper şi i-a spus că speră ca eforturile sale să contribuie la reaşezarea Iugoslaviei      
în rândul ţărilor Europei. 



În Bulgaria, Milo Djukanovic declarase că Muntenegru nu va rămâne în cadrul Federaţiei 
Iugoslave, decât cu condiţia ca aceasta să se democratizeze. "Sunt două posibilităţi:       
fie o reconstrucţie democratică a Iugoslaviei şi o schimbare a sistemului legislativ             
în vederea garantării intereselor naţionale strategice ale Muntenegrului, fie o întărire        
a Mişcării pentru Independenţa Muntenegrului şi căutarea unei soluţii radicale.          
Dacă Serbia rămâne ostatica politicii iugoslave duse în cursul ultimului deceniu, 
Muntenegru nu-şi va sacrifica interesele naţionale şi îşi va căuta un alt  statut." 
Preşedintele muntenegrean a descris regimul de la Belgrad ca fiind "regimul autocratic        
cel mai ortodox din Europa, care a condus Iugoslavia la izolare". 

După ce ne-am transmis corespondenţele, am mâncat la hotel şi ne-am dus pe terasa 
“Plato”, de lângă Facultatea de filosofie. Era un loc foarte plăcut, unde puteam asculta live 
muzică de jazz de foarte bună calitate. Barul era aşezat la etajul întâi, iar la parter         
era amplasată o imensă librărie. Vara, formaţia care cânta avea un loc amenajat          
chiar deasupra intrării librăriei, în aer liber, astfel încât puteai să stai la mesele de pe 
terasă şi să asculţi muzica. Am rămas la “Plato” vreme îndelungată, povestind şi făcând 
pronosticuri despre ce se va mai întâmpla în Iugoslavia. 

Când ne-am întors la hotel, ne aştepta, fericită, Jelena. O sunase din nou fiul ei şi i-a spus 
că unitatea sa se retrage din Kosovo şi va ajunge în curând la Paracin. Au putut vorbi     
mai mult şi băiatul i-a povestit că, în cele 5 săptămâni în care nu auzise nimic despre el,  
s-au aflat  la Kjev, lângă Gnjilane. Îi trimisese mamei sale o scrisoare, pe care aceasta      
n-a primit-o niciodată, în care îi spusese că este greu, dar o rugase să nu-şi facă griji 
pentru el. Făcând haz de necaz, adăugase că, în timp ce ei stăteau ascunşi sub pământ, 
probabil că toată lumea citea în “Vojska”, revista Armatei Iugoslave, că militarii sârbi        
se află în marş victorios către Washington. Acum i-a povestit că, la un moment dat,        
au fost nevoiţi să reziste 2 zile şi 2 nopţi fără apă şi hrană, însă întreaga unitate a avut 
grijă de un căţel albanez, pe care îl adoptaseră drept mascotă. Printre cei care au plecat    
în permisie din unitatea lui a fost şi un băiat  din Valjevo, pe care părinţii nu au mai vrut 
să-l lase să se întoarcă pe front. Războiul, însă, îl maturizase şi le-a explicat că, dacă el   
nu se întoarce din permisie, nimeni din unitatea lui nu va mai avea voie să-şi vadă familia 
până la sfârşitul războiului. Băiatul acela nu a mai apucat venirea păcii, fiind ucis            
de glonţul unui lunetist albanez.  

                      
                Luptători UCK, faţă în faţă cu un militar britanic din KFOR
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Înainte de a mă scufunda în valurile ştirilor despre situaţia din Kosovo, am trecut şi astăzi 
în revistă ultimele noutăţi din Serbia. Cursele companiei aeriene JAT către Muntenegru   
nu au putut fi încă reluate, pentru că NATO trebuia să declare deschis spaţiul aerian 
iugoslav. Directorul aeroportului din Belgrad, Ljubomir Acimovic, declara că acest lucru     
se va petrece în curând, mai ales că, deja, companiile Aeroflot din Rusia şi SwissAir       
din Elveţia solicitaseră să-şi reia cursele către capitala iugoslavă. 

Ziarele sârbeşti se întreceau în tot felul de iniţiative. “Blic” a declanşat, începând de astăzi, 
o campanie în care îi îndemna pe sârbi să îi transmită împuterniciri pentru a-i reprezenta 
într-un viitor proces internaţional, în care să ceară despăgubiri Alianţei Nord-Atlantice 
pentru pagubele suferite la obiectivele civile. “Vecernje Novosti” solicita sprijinul populaţiei 
pentru a declara clădirea fostului Comitet Central al Partidului Comunist  din Iugoslavia 
(CK) monument în amintirea agresiunii NATO. Ideea ziarului era de a nu renova niciodată 
clădirea, lovită de mai multe rachete de-a lungul războiului, pentru a aminti generaţiilor 
despre sălbăticia inamicilor. Iniţiativa avea slabe şanse să atragă atenţia autorităţilor    
care instalaseră deja o nouă antenă pe acoperişul CK, pentru retransmisia programelor 
televiziunilor locale.  

Compania de distribuţie a curentului electric în Belgrad (EDB) a anunţat că, în maximum  
o săptămână, sistemul energetic al capitalei iugoslave va fi stabilizat. Deocamdată,     
zone mărginaşe, precum cartierele Zemun şi Novi Beograd, continuau să fie lipsite         
de curent 3 ore pe zi. Consumul zilnic al Belgradului se ridica în prezent la 10 milioane     
de kilowaţioră (kWh). EDB a anunţat, însă, că nivelul record al consumului de energie   
din iarna trecută, de 33 de milioane kWh zilnic, nu va putea fi suportat  de reţelele avariate 
de bombardamente. Compania a sfătuit  locuitorii capitalei să se orienteze către alte surse 
de energie, deoarece, la iarnă, nu va putea asigura mai mult curent decât în prezent.   
EDB a primit  ca donaţie 3 transformatoare de energie electrică, în valoare de 35.000 DM, 
pe care urmează să le monteze la Bezanijska Kosa, în locul celor distruse de bombe. 

Finanţarea reconstrucţiei Balcanilor se află, în primul rând, în sarcina Europei, a apreciat 
omul de afaceri George Soros, într-un interviu pentru cotidianul austriac "Der Standard". 
"Este o problemă europeană şi recomand să nu se scruteze orizontul american pentru        
a căuta bani. În mod natural, instituţiile financiare internaţionale - cum ar fi, de pildă,  
Banca Mondială – joacă, de asemenea, un rol important, însă aceasta nu va mai contribui 
cu 50 de milioane de dolari, aşa cum a făcut în cazul conflictului din Bosnia. Acest lucru  
va fi făcut  de Europa." Soros a declarat că are un sentiment de responsabilitate personală 
privind consecinţele conflictului din Kosovo şi în nici un caz, unul de victorie. 

Când am ajuns la Media Center, am aflat că încă un convoi rusesc intrase în Iugoslavia, 
venind din Bosnia-Herţegovina. Era alcătuit din 6 camioane în care se aflau 160 de militari, 
o cisternă cu apă, un vehicul sanitar şi alte 3 vehicule militare şi aducea alimente            
şi echipament pentru cei aflaţi deja pe aeroportul Slatina din Priştina. Însoţit de maşini   
ale Poliţiei militare iugoslave, convoiul a trecut pe lângă Belgrad la ora 11.00,  
îndreptându-se spre Kosovo, pe acelaşi traseu ca şi precedentul. 



Paraşutiştii ruşi de pe aeroportul Slatina au avut  emoţii azi-noapte, când un necunoscut    
a lansat o rachetă de tip RPG asupra lor, fără a provoca pagube sau victime.            
Pentru a preveni evenimente similare sau eventuale atacuri din partea UCK, un purtător  
de cuvânt al Statului Major al Armatei Ruse a avertizat că militarii săi au dreptul             
să folosească armamentul din dotare, în cazul în care sunt atacaţi, chiar dacă încă          
nu au fost integraţi oficial în KFOR. Oficialităţile iugoslave sperau în continuare                
că Rusia îşi va mări numărul efectivelor dislocate în Kosovo, 10.000 de militari             
fiind considerat un minim indispensabil. "Considerăm că Rusia trebuie să aibă în Kosovo    
o prezenţă masivă şi echivalentă cu a altor ţări, iar trupele ruse trebuie să acţioneze      
sub propriul lor comandament," a declarat  fratele preşedintelui iugoslav, Borislav Milosevic, 
care îşi reprezenta în continuare ţara ca ambasador la Moscova. "Trimiterea celor 200      
de paraşutişti ruşi la Priştina nu este decât o primă etapă a acestei operaţiuni."

Desfăşurarea paraşutiştilor ruşi în Kosovo continua să fie subiectul unor aprinse dezbateri 
în presa rusă, în timp ce oamenii preşedintelui Boris Elţîn încercau să acrediteze ideea    
că acesta n-ar fi fost  străin de operaţiune. Cotidianul de afaceri "Kommersant" arăta       
că săptămâna trecută, un grup de 20 de ofiţeri superiori ai Statului Major au elaborat       
în cel mai mare secret  un plan alternativ de reglementare a situaţiei din Kosovo.      
“Tactica aleasă de militarii ruşi constă în a acţiona repede şi cu fermitate, luând              
în considerare lecţia oferită de cel de-al Doilea Război Mondial, conform căreia   
învingătorii nu sunt judecaţi," scrie "Kommersant", citându-l pe unul dintre autorii planului. 
Şeful Statului Major Anatoli Kvasnin l-a sunat vineri dimineaţă pe Elţîn, pentru a-l informa 
în legătură cu proiectul şi a-i cere acordul. Preşedintele rus l-a aprobat, afirmând            
că este vorba de un "demers just şi în forţă". Faptul că Boris Elţîn l-a înaintat în grad, 
sâmbătă, pe generalul Viktor Zavarzin dovedeşte că preşedintele a inspirat, în primul rând, 
operaţiunea, se arată în cotidianul "Segodnia". Ziarul mai notează că acţiunile neaşteptate 
îi stau în fire preşedintelui rus, putându-se chiar afirma că poartă semnătura sa.          
"Mă îndoiesc că decizia de trimitere a paraşutiştilor noştri a fost luată cu consimţământul 
preşedintelui," susţine, însă, şeful comisiei parlamentare pe probleme de politică externă, 
Vladimir Lukin, citat  de cotidianul "Izvestia". “Însuşi Boris Elţîn a dat ordin militarilor ruşi 
să se instaleze pe aeroportul din Priştina,” a afirmat Vladimir Putin, şeful FSB,              
într-un interviu acordat canalului de televiziune RTR. “Boris Elţîn, care este şeful suprem  
al forţelor armate ruse, era, bineînţeles, la curent cu tot  ceea ce se pregătea şi a aprobat 
planul strategic. Aplicarea concretă, oră cu oră, a fost problema executanţilor.                 
Ei nu au ieşit  din cadrul acestui plan. Ruşii pot să spună ce vor despre preşedintele Elţîn. 
Pot să-l iubească. Pot să-l deteste. Pot să-l blameze sau să-l laude. Dar există un lucru   
pe care nu i-l pot reproşa: niciodată nu a aruncat responsabilitatea unui ordin           
asupra celor cărora le-a dat acest ordin."

                            
                                              Sârbii pleacă din Kosovo



Slobodan Milosevic şi-a continuat  turul de forţă pentru recâştigarea încrederii populaţiei. 
Câteva mii de oameni au participat astăzi la un alt miting, organizat în faţa spitalului       
din oraşul Aleksinac. “Şirul marilor nenorociri petrecute în timpul agresiunii NATO   
împotriva Iugoslaviei a început aici,” a spus Milosevic. “Aleksinac este un oraş mic,        
dar brav, cunoscut prin faptul că a dat cel mai mare număr de luptători în toate războaiele 
de până acum, mai ales în cel de-al Doilea Război Mondial. Într-un astfel de orăşel          
s-au petrecut  cele mai mari nenorociri şi distrugeri.” Participanţii la miting, care fluturau 
drapelele naţionale şi portretele lui Milosevic, sub care scria “Slobo, suntem alături         
de tine !”, au aclamat îndelung discursul preşedintelui iugoslav. Acesta a fost însoţit          
în vizita sa de premierul federal Momir Bulatovic, de Zivadin Jovanovic, ministrul federal  
de Externe, generalul Nebojsa Pavkovic, comandantul Corpului III al Armatei Iugoslave, 
Mirko Marjanovic, primul ministru al Serbiei şi de oficialităţile locale. Acestea                  
le-au prezentat  oaspeţilor macheta cu viitorul complex comercial şi de locuinţe, care va fi 
ridicat în locul ruinelor caselor distruse. Slobodan Milosevic s-a plimbat pe jos                 
pe strada Vuk Karadjic, cel mai grav afectată de bombardamente. 

Cu ocazia Zilei Armatei, care se sărbătoreşte mâine în Iugoslavia, seara, la Complexul 
“Sava” din Belgrad, a avut loc un spectacol festiv, la care a participat şi Milosevic, 
împreună cu soţia sa şi ceilalţi lideri iugoslavi. El i-a felicitat  pe toţi militarii Armatei 
Iugoslave, pentru că “au dat  dovadă de un înalt patriotism şi eroism, în lupta            
pentru apărarea integrităţii teritoriale, independenţei şi suveranităţii Iugoslaviei” şi a spus 
că “acest război a evidenţiat unitatea dintre popor, armată şi conducerea ţării”. 
Preşedintele iugoslav l-a înaintat în grad pe Dragoljub Ojdanic, şeful Statului Major 
General, acesta devenind primul general de armată din istoria Iugoslaviei. De asemenea, 
au fost înaintaţi în grad în mod festiv generalii Spasoje Smiljanic, comandantul Aviaţiei     
şi Apărării Antiaeriene, Blagoje Kovacevic şi Vidoje Pantelic, adjuncţii lui Ojdanic,     
precum şi Vladimir Lazarevic, comandantul Corpului Priştina. În discursul său, Milosevic     
a spus că “Iugoslavia se va deschide către lume, dar către acea parte progresistă             
şi democratică a lumii, în care, în mod sigur, va intra în curând”.

La festivitate, proaspătul general de armată Dragoljub Ojdanic a ţinut un discurs în care    
a spus că războiul putea fi evitat numai dacă Iugoslavia ar fi semnat “actul de capitulare” 
de la Rambouillet. “Poporul sârb nu ar fi acceptat o astfel de capitulare. Nici Iugoslavia, 
nici poporul sârb şi nici armata nu au dorit războiul, dar acesta a fost  inevitabil.”             
El a adăugat  că, în timp ce NATO pregătea invadarea terestră a ţării, Iugoslavia a reuşit 
să rezolve paşnic criza, trecând responsabilitatea pe umerii Naţiunilor Unite.               
Apoi a mulţumit militarilor pentru eroismul cu care şi-au făcut datoria şi a adăugat că,   
prin manevre şi tactici adecvate, precum şi datorită unei conduceri eficace,              
armata a reuşit să-şi protejeze la maximum oamenii, tehnica şi rezervele de război. 

În discurs, generalul Ojdanic a subliniat că, din punct de vedere tehnico-militar,         
NATO era de 37 de ori mai puternică decât Armata Iugoslavă. “Au fost  folosite             
cele mai moderne avioane din lume, care ne bombardau de la 20.000 de metri,               
iar rachetele de croazieră erau lansate de la mii de kilometri depărtare.” Potrivit unui bilanţ 
întocmit de militarii sârbi, NATO a folosit în războiul împotriva Iugoslaviei 1.200 de avioane 
(dintre care 850 de luptă), care au efectuat 26.300 de zboruri, şi au fost lansate         
1.000 de rachete de croazieră şi peste 2.900 de bombe şi proiectile de toate tipurile.       



Au fost lansate 2.300 de proiectile asupra a 995 de obiective, iar cantitatea totală            
de explozibil detonată a depăşit 21.700 de tone. Ojdanic a anunţat  că Armata Iugoslavă   
a reuşit să doboare, în total, 61 de avioane ale NATO, 30 de avioane spion fără pilot,        
7 elicoptere şi 238 de rachete de croazieră. În timpul festivităţii, a fost păstrat un minut 
de reculegere în memoria militarilor şi civililor ucişi în bombardamente şi au fost îndelung 
aplaudaţi generalii Pavkovic şi Lazarevic, consideraţi adevăraţi eroi. 

Ceva mai devreme, în timpul zilei, generalul Spasoje Smiljanic, comandantul Aviaţiei           
şi Apărării Antiaeriene, anunţase că, mâine, toţi militarii care şi-au pierdut viaţa în război 
vor fi decoraţi post-mortem de către preşedintele Slobodan Milosevic. El a amintit            
că unităţile sale au pierdut în război numai 40 de oameni, alţi 110 fiind răniţi.                    
La rândul său, generalul Momcilo Momcilovic, comandantul Corpului Novi Sad al Armatei 
Iugoslave, a declarat că militarii sârbi şi-au dobândit  pe merit titlul de învingători morali   
în acest război. El a afirmat  că, în timp ce unităţile sale nu au avut nici o pierdere,          
au reuşit  să doboare 5 avioane, 4 avioane spion fără pilot şi 95 de rachete de croazieră. 
De asemenea, în perioada 7 aprilie-9 iunie, militarii săi au asigurat trecerea Dunării         
cu ajutorul pontoanelor pentru 1,3 milioane de oameni şi 30.000 de autovehicule. 

                         
                       Festivitatea de la Complexul “Sava” din Belgrad

Ironia sorţii făcea ca festivitatea de la Complexul “Sava” să coincidă cu finalizarea 
retragerii Armatei Iugoslave din sudul provinciei Kosovo, 40.000 de militari fiind deja        
în cazărmi. Reprezentanţii NATO au confirmat că, aşa cum se stabilise la Kumanovo, 
militarii şi poliţiştii sârbi evacuaseră complet zona I. Generalul Michael Jackson, 
comandantul KFOR, s-a declarat  mulţumit de felul în care sârbii şi-au respectat 
angajamentele şi a anunţat că, până la miezul nopţii, KFOR va prelua controlul frontierelor 
cu Macedonia şi Albania şi va trece la dezarmarea gherilelor UCK. 

Comandantul UCK din Priştina Rustem Mustafer a respins rezoluţia ONU privind 
dezarmarea organizaţiei, a afirmat cotidianul "Financial Times". UCK intenţionează           
să devină armata unui stat independent numit Kosovo, a precizat  acesta. "Va exista          
o reconstrucţie a UCK-ului şi ne vom păstra armele şi sper că NATO ne va ajuta."  
Conform declaraţiei lui, NATO nu le-a cerut oamenilor săi să depună armele.



După ce i-a sprijinit  de-a lungul războiului, liderii NATO nu ştiau exact cum să se poarte   
cu luptătorii UCK, lăsând această sarcină la latitudinea comandanţilor locali ai forţelor      
de menţinere a păcii. “KFOR şi generalul Michael Jackson dispun, în virtutea acordului 
încheiat cu autorităţile de la Belgrad, de întreaga autoritate necesară pentru crearea       
unui mediu sigur în Kosovo," a declarat Jamie Shea. "Vom face acest lucru, în primul rând, 
prin cooperare şi dialog, dar nu ne aşteptăm ca populaţia din Kosovo să se conformeze 
acordului militar semnat cu Belgradul.” Pregătindu-le un acord pentru a-i convinge          
să depună armele, reprezentanţii Occidentului tratau UCK la fel ca pe un copil râzgâiat, 
care nu trebuie urecheat, deşi face boacăne toată ziua. "Colaborarea între occidentali      
şi UCK este bună,” a explicat  ministrul britanic Clare Short. “Bineînţeles, au existat     
câteva incidente. Dar conducerea UCK le-a cerut  trupelor să coopereze şi să nu se lanseze 
în operaţiuni de răzbunare. Pe plan global, acest lucru se respectă."

Văzându-se trataţi cu condescendenţă, luptătorii separatişti şi-au luat nasul la purtare      
şi se plimbau îmbrăcaţi în uniforme, cu armele la vedere, pe străzile oraşelor. Se credeau 
singurii stăpâni în Kosovo, uitând că nu aveau nici un merit  la învingerea sârbilor,            
în afara celui că i-au convins pe occidentali să pornească războiul. Astăzi, când un grup    
de ofiţeri britanici din KFOR a cerut să stea de vorbă cu Rustem Mustafer (care îşi luase 
numele de “comandantul Remi”, după modelul gherilelor comuniste din America de Sud), 
acesta le-a transmis să vină mai târziu, pentru că e prea ocupat ca să-i primească.  
 
Oraşul Prizren era în pragul anarhiei, câteva sute de luptători UCK defilând pe străzi,       
alţi 1.000 fiind dispuşi în împrejurimi. Şeful lor, Redza Ekrem, supranumit “comandantul 
Drini”, a declarat că oraşul e în întregime sub controlul lor, promiţând să colaboreze         
cu trupele KFOR. “Colaborarea” era atât de bună, că militarii germani au fost nevoiţi       
să intervină de mai multe ori, pentru a opri atacurile UCK asupra convoaielor de sârbi   
care se refugiau sau pentru a potoli mulţimea de albanezi înfierbântaţi, care arunca         
cu pietre, cartofi şi ouă în acestea. La 13.30, sârbii din localitatea Slovinje, de la 20 de km 
de Priştina, au fost atacaţi de luptătorii UCK. După o jumătate de oră de violente 
schimburi de focuri, albanezii s-au retras. Sârbii i-au acuzat pe militarii KFOR că au refuzat 
să intervină, deşi au fost anunţaţi de atac.   

Forţele UCK au rămas înarmate şi în jurul oraşului Kacanik. Hajrus Kurtaj, comandantul  
din zonă, a declarat că ordinul de predare a armamentului trebuie să vină                      
de la conducerea UCK. “Deocamdată, am primit ordinul să ne păstrăm poziţiile. Suntem    
o armată bine organizată. Avem un guvern provizoriu condus de Hashim Thaqi, 
comandanţi locali în fiecare oraş şi, peste întreaga provincie, avem o comandă unică,     
un stat major, un ministru al Apărării şi un premier.” Aşa-zisul guvern UCK nici măcar       
nu era complet. Purtătorul de cuvânt al organizaţiei, Jakup Krasniqi, aducea justificarea  
că “guvernul” a fost format  în condiţii grele, câteva portofolii rămânând neocupate. 
Încercând să stăpânească situaţia, militarii britanici din KFOR au arestat  azi-noapte             
5 albanezi din UCK. Ascunşi într-o casă, ei împuşcaseră un sârb care trecea prin apropiere. 
După o scurtă anchetă, britanicii au fost nevoiţi să-i elibereze pe toţi 5, justificând           
că nu au atribuţii poliţieneşti. 



                
                   Un militar britanic, stând de vorba cu albanezi din UCK

În aceste condiţii, riposta sârbilor nu s-a lăsat mult aşteptată. După-amiază, pe o stradă 
din Gnjilane, 13 persoane, dintre care 8 copii, au fost  rănite de explozia unei grenade 
aruncate dintr-un Mercedes negru. Martorii oculari pretindeau că, la volanul maşinii,        
l-ar fi recunoscut pe un sârb din grupările paramilitare. Răniţii au fost  duşi la postul        
de prim-ajutor al militarilor francezi din KFOR, iar un copil şi un adult, aflaţi în stare gravă, 
au fost transportaţi la un spital din Macedonia. În semn de protest, albanezii din Gnjilane 
au manifestat în faţa comandamentului francez instalat în oraş, după care au defilat, 
claxonând, pe străzi. Francezii au fost nevoiţi să intervină pentru a proteja trecerea     
unui convoi de sârbi care pleca din localitate, înconjurat de un grup masiv de albanezi   
care îi înjurau şi îi loveau cu pietre. 

Ibrahim Rugova şi-a anunţat revenirea în Kosovo în următoarele zile şi a lansat un apel 
către luptătorii UCK să dea dovadă de reţinere, pentru a nu compromite şansele păcii, 
relatează AFP. Între el şi liderii UCK s-au manifestat şi continuă să se manifeste    
disensiuni profunde, aceştia din urmă acuzându-l de joc dublu, oportunism notoriu           
şi pactizare cu duşmanul. "Categoric că acţiunile UCK pun în pericol acordul de pace         
şi de aceea, eu cer UCK să accepte ordinele venind din partea forţelor NATO                    
şi să coopereze cu acestea," a afirmat Rugova.

În această dimineaţă, trupele olandeze din KFOR au descoperit într-o casă din Velika 
Krusa, un sat de lângă Prizren, rămăşiţele a ceea ce părea a fi un masacru comis de sârbi. 
"Deocamdată, ştim cu certitudine că este vorba de cel puţin 20 de cadavre arse                  
în întregime," a afirmat  căpitanul Michael Boss. El a blocat  imediat  accesul în zonă            
şi a anunţat comisarii TPI de la Priştina. Trupele olandeze au fost conduse                      
la locul masacrului de Ismet Tara, un albanez de 36 de ani, care le-a povestit că,             
la două zile după declanşarea bombardamentelor NATO împotriva Iugoslaviei,   
paramilitarii sârbi ar fi adunat  cel puţin 50 de bărbaţi albanezi din zonă, pe care i-au zidit 
de vii în casă, după care au incendiat-o. Cadavrele lor au fost descoperite                      
de luptătorii UCK, în urmă cu trei săptămâni, aceştia îngropând o parte din ele. 



Zvonurile descoperirii altor gropi comune au început să fie răspândite de toată lumea. 
Majoritatea ziariştilor străini nu vâna decât astfel de subiecte şi erau dispuşi să dea 
crezare oricui, numai povestea să fie cât  mai îngrozitoare. Albanezii au profitat                
şi le-au umplut capul cu nenorociri. Cătălin Radu Tănase mi-a povestit astăzi că a rămas 
stupefiat de lecţiile bine învăţate ale albanezilor pe care îi întâlnea. Când aflau               
că este ziarist  străin, oricare albanez începea să se bucure şi să strige “NATO ! NATO !”, 
după care izbucnea în plâns şi, smulgându-şi părul din cap, recita imediat            
povestea vreunui masacru comis de sârbi şi se arăta dispus să-l conducă la o groapă 
comună. Aşa se răspândise şi zvonul - preluat imediat de agenţia italiană de presă ANSA - 
că militarii italieni din KFOR ar fi descoperit  mai multe gropi comune, dintre care una      
cu 120 de cadavre. În realitate, membrii UCK i-au condus pe italieni pe un câmp             
de lângă Pec, unde au găsit 4 cadavre abandonate. Căpitanul Giancarlo Simi a declarat    
că membrii UCK i-au povestit  că trupurile pe care le-a văzut ar fi ale două familii             
de albanezi, executate de sârbi în a doua jumătate a lunii aprilie. El a mai adăugat         
că două dintre cadavrele descoperite păreau ale unor copii împuşcaţi în cap.

Ştirile despre gropile comune au adus aminte ziariştilor de celebrul Arkan, liderul grupării 
paramilitare “Tigrii Serbiei”, care era deja acuzat de crime de război de către TPI,            
în urma atrocităţilor comise în timpul războiului din Bosnia. Dându-şi seama că nu mai era 
cazul să pozeze în marele salvator al naţiunii, Arkan a acordat un interviu telefonic   
postului de televiziune Sky News, spunând că nici măcar nu ştie unde se afla Velika Krusa. 
"În prezent, mă aflu la Belgrad şi, de la începutul conflictului, nu am părăsit acest oraş, 
nici măcar o zi. Niciodată nu am ucis civili nevinovaţi, am ucis doar soldaţi,                     
în timpul luptelor. Este o mare diferenţă." M-a amuzat discuţia şi dezamăgirea               
de pe faţa reporterului de la Sky News. De unde să ştie, bietul de el, că Arkan nu mai era 
decât un clovn, bun să ia ochii jurnaliştilor străini, care se retrăsese demult din astfel      
de operaţiuni, iar “tigrii” săi erau, cel mult, body-guarzi prin baruri şi discoteci ?   

Un alt  grup de cinci refugiaţi kosovari cazaţi în staţiunea buzoiană Sărata Monteoru           
a fost prins de grăniceri în apropierea punctului de frontieră Turnu, când încerca             
să treacă ilegal frontiera româno-ungară, informează Comandamentul Naţional               
al Grănicerilor, citat de Mediafax. Kosovarii au declarat că voiau să ajungă în Germania, 
unde au rude. Cei cinci au venit  în România cu un avion pus la dispoziţie de UNHCR.        
Ei deţin documente de identitate întocmite de Oficiul pentru Refugiaţi din Direcţia 
Generală de Paşapoarte, Străini şi Probleme de Migrări.

                                  
                   Albanezii din Kosovo se bucură că sârbii fug din provincie



Zika Djorovic, directorul Vămii din Priştina, a anunţat că, din cauza “bandelor de terorişti 
albanezi”, a închis toate punctele de frontieră cu Macedonia şi Albania. Adică şi-a retras 
personalul, lăsându-le de izbelişte. De astăzi, refugiaţii albanezi au început să se întoarcă 
în Kosovo. Reprezentanţii OSCE şi UNHCR au anunţat că aproximativ 1.500 de albanezi   
au intrat prin punctul de frontieră de la Morina, formând o coloană lungă de 300 de metri, 
care se deplasa către Priştina. Alţi 2.000 de refugiaţi au plecat din taberele din Macedonia. 
Revenirea lor în Kosovo a fost  uşurată de Poliţia macedoneană şi de lucrătorii UNHCR, 
care au făcut acte de identitate celor care au declarat  că le-au pierdut sau că le-au fost 
confiscate de sârbi. 1.100 de oameni plecaseră ieri, de la Blace, iar astăzi au fost gata      
şi actele celor din taberele de la Cegrane şi Neprosteno. 

Deşi situaţia în Kosovo era încă nesigură şi drumurile periculoase, reprezentanţii 
organizaţiilor umanitare internaţionale şi-au dat seama că nu îi mai puteau convinge      
pe albanezi să rămână în taberele de refugiaţi. Nici măcar veştile despre moartea       
unora dintre ei nu îi intimidau. Astăzi, în timp ce se întorceau acasă, doi albanezi au fost 
ucişi de explozia unei mine, în apropierea graniţei iugoslavo-macedoneană. Militarii KFOR 
de la punctul de control de la Blace au povestit  că, după prânz, un bătrân albanez     
şiroind de sânge a ajuns la uşa gheretei şi le-a povestit că doi prieteni ai săi au călcat      
pe o mină de lângă drum. După ce a primit îngrijiri medicale, bătrânul a plecat înapoi   
spre Kosovo. 

În timp ce refugiaţii albanezi se întorceau în provincie, sârbii continuau să plece.         
Deja 24.000 de oameni fugiseră în Serbia, iar 13.000 în Muntenegru. Cea mai mare parte 
s-a adăpostit la rude sau prieteni, iar unii chiar la a doua casă, pe care o aveau în Serbia. 
Numai prin punctul de primire al Crucii Roşii Iugoslave de la Beloljina trecuseră         
9.000 de refugiaţi. La Kraljevo, din oră în oră, soseau tot  mai mulţi. Aseară,            
părinţii militarilor sârbi care urmau să revină acasă se adunaseră pe podul peste Ibru şi,   
în locul coloanei Armatei Iugoslave pe care o aşteptau, s-au trezit faţă în faţă cu un convoi 
de refugiaţi din Kosovo. 

Azi-noapte, la Prokuplje, sosiseră 150 de sârbi care veneau, după un drum de 12 ore, 
tocmai de la Brezovica, Urosevac, Priştina şi Podujevo. Printre ei, se aflau şi 30 de gardieni 
de la închisoarea din Prizren. “Am plecat însoţiţi de o ploaie de pietre,” povestea un sârb 
din convoi. “Am plecat pentru că ofiţerii KFOR ne-au spus că nu ne pot garanta 
securitatea. În timpul războiului, în oraş nu era nici un bărbat albanez. Când au sosit 
germanii din KFOR, au apărut 3-4.000. I-au întâmpinat pe nemţi cu flori şi îi salutau        
cu două degete, în semn de victorie. Deşi, întotdeauna, ne-am purtat bine cu ei,         
dintr-o dată au devenit ostili.”

În toate oraşele Serbiei se anunţau refugiaţi din Kosovo. La Cacak, unii dintre cei 200     
de sârbi care se opriseră aici povesteau că doi bătrâni, soţ şi soţie, au preferat               
să-şi pună capăt zilelor, decât să plece şi să-şi lase gospodăria în mâinile albanezilor. 
Bărbatul a împuşcat-o pe soţia sa, după care şi-a zburat  creierii. Pe lângă Kragujevac,     
au trecut deja 3.000 de oameni. 600 s-au înregistrat ca refugiaţi în oraş, dar restul         
nu a vrut să se oprească şi şi-a continuat drumul spre nordul Serbiei. La orele prânzului, 
pe şoseaua de lângă motelul “Atina” de la marginea Leskovac-ului, poposiseră             
100 de sârbi. Veneau de la Brezovica şi îşi trăgeau sufletul după un drum istovitor,         
de 25 de ore. Aseară, primele 6 familii care au ajuns aici au ocupat ultimele camere        



ale hotelului, restul fiind nevoiţi să doarmă sub cerul liber sau să plece mai departe.        
La Mladenovac, se aflau 500 de refugiaţi sosiţi din zona Suva Reka, iar la Novi Sad,       
alţi 400. Într-un convoi de 51 de persoane, care plecase de 24 de ore din satul Crmljane 
de lângă Djakovica şi se îndrepta către Pozarevac, pe o femeie a apucat-o durerile facerii. 
Zuraja Gasi a născut un băieţel în remorca unui tractor şi medicii din spitalul de la Zabari, 
unde au fost duşi amândoi, au anunţat că se simt bine. 

Bulgaria a protestat faţă de începerea procesului intentat liderului minorităţii bulgare, 
Marko Sukarev, acuzat că a dezertat  din Armata iugoslavă, relatează AFP. "Acuzaţiile    
sunt absolut  fără fundament. Dorim ca partea iugoslavă să renunţe la acest proces,"         
a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului bulgar de Externe Radko Vlaikov. În cazul 
condamnării lui Sukarev, care urmează să fie judecat de un tribunal militar la închisoarea 
din Nis, Bulgaria se va adresa organizaţiilor internaţionale: “Marko Sukarev, preşedinte     
al Uniunii Democratice a Bulgarilor din Iugoslavia, mobilizat  în armata iugoslavă,             
şi-a părăsit  temporar unitatea militară, pentru că avea nevoie de ajutor medical urgent."    
Potrivit  oficialului bulgar, un număr important şi neproporţional de membri ai minorităţii 
bulgare din Iugoslavia (care numără între 40 şi 50.000 de persoane) a fost mobilizat        
în timpul războiului din Kosovo. 

                                  
                                       Refugiaţi sârbi din Kosovo

Situaţia din Kosovo aproape că i-a isterizat pe politicienii sârbi. Marko Jaksic,     
preşedintele Consiliului regional din Kosovo al Partidului Democrat  din Serbia, a declarat 
că, după retragerea Armatei şi Poliţiei Iugoslave, peste 80.000 de sârbi ar fi plecat        
din provincie. “În Metohia s-a terminat cu sârbii. Situaţia cea mai dramatică este la Pec, 
Decani, Prizren şi Djakovica. Oamenii au închis spitalele şi magazinele, iar mulţi dintre ei     
şi-au dat foc la case, înainte de a pleca.” Jaksic a acuzat reprezentanţii autorităţilor locale 
şi republicane că au fost primii care au fugit din Kosovo şi a făcut apel la guvernul federal 
şi la comunitatea internaţională să facă totul pentru a opri exodul. 

La rândul său, Partidul Democrat a atras atenţia că forţele internaţionale trebuie            
să protejeze cetăţenii sârbi din provincie împotriva atacurilor UCK. “Dacă nu vor reuşi, 
aceasta va duce la creşterea exodului şi la destabilizarea provinciei şi a întregii regiuni.  
Am cerut autorităţilor să dezvăluie cetăţenilor întregul adevăr despre ce se întâmplă acum 
în Kosovo şi despre situaţia tragică în care se găseşte poporul sârb.” Ei nu au pierdut 
ocazia să-l mai acuze o dată pe premierul Momir Bulatovic că refuză să ridice starea        
de război, pentru a putea continua suspendarea drepturilor cetăţenilor, descinderile          
şi percheziţiile împotriva rivalilor politici, precum şi a împiedica normalizarea relaţiilor       
cu Republica Muntenegru. 



Şi Mişcarea pentru Reînnoirea Serbiei (SPO) a reacţionat la exodul sârbilor din Kosovo,  
Vuk Draskovic făcând din nou apel ca aceştia să rămână la casele lor, pentru că, în curând 
se va ridica o Serbie nouă şi democratică, în care îşi vor găsi locul toţi locuitorii             
din provincie. Liderul SPO a calmat  agitaţia provocată de ieşirea radicalilor din guvern, 
afirmând că partidul său nu va sprijini guvernul socialist minoritar. “Serbia are nevoie       
de un guvern nou, democratic, pro-european, care să înceapă refacerea ţării şi procesul 
unor ample şi radicale schimbări democratice. Adevărata întrebare nu este dacă SPO      
va intra în guvern, ci când vor începe aceste schimbări. SPO nu a primit  nici un semnal, 
până acum, că s-ar dori intrarea sa în guvernul Serbiei.” El a adăugat că starea de război 
trebuie imediat suspendată şi, odată cu ea, anulate şi o serie de legi nedemocratice, 
promovate de radicalii din guvern (Legea informaţiilor şi Legea universităţilor).              
De asemenea, ar trebui reluate legaturile cu partidele politice din Muntenegru, care îşi au 
locul lor în guvernul federal.  

Partidul lui Draskovic nu primise nici o invitaţie să intre în guvernul sârb dintr-un motiv 
foarte simplu. Preşedintele Milan Milutinovic găsise o soluţie mult mai eficientă         
pentru funcţionarea în continuare a executivului: a respins demisiile reprezentanţilor 
Partidului Radical din Serbia şi a emis un decret prin care toţi membrii guvernului        
sunt obligaţi să rămână pe funcţiile lor, până la normalizarea situaţiei, pentru a asigura 
buna funcţionare şi continuitatea conducerii ţării. 

Reacţiile Opoziţiei îi lăsau reci pe membrii regimului de la Belgrad. Nu la fel au stat 
lucrurile cu o spectaculoasă ieşire la rampă a Sinodului Bisericii Ortodoxe Sârbe,          
care a cerut astăzi demisiile preşedintelui Milosevic şi a membrilor guvernului federal.     
Anii de regim comunist şi războaiele din ultimii 10 ani i-au îndepărtat oarecum pe sârbi    
de biserica naţională, fără însă a diminua respectul enorm pe care oamenii continuau      
să îl aibă faţă de aceasta. Au avut şi norocul unui patriarh deosebit, care a avut 
întotdeauna harul de a fi alături de popor în momentele de restrişte. 

“Orice om raţional sfârşeşte prin a număra problemele interne şi duşmanii care             
ne copleşesc şi prin a-şi da seama că dezvoltarea ţării noastre, în contextul planurilor 
comunităţii internaţionale, nu poate avea loc cu acest guvern şi cu actualele legi,”           
se spunea în comunicatul Sfântului Sinod. “Conştienţi de tragica situaţie în care se află 
poporul şi ţara noastră, cu credinţă în Dumnezeu şi în dreptatea Sa, şi nu în cea               
a manipulatului Tribunal de la Haga, cerem actualului preşedinte al Iugoslaviei                
şi Guvernului federal să-şi depună demisiile, în interesul şi pentru mântuirea poporului, 
pentru ca oameni noi, acceptaţi de sârbi şi de comunitatea internaţională, să preia 
dialogul cu poporul despre viitorul său.” Un semnal că reacţia Bisericii Ortodoxe Sârbe      
i-a deranjat  vădit pe Milosevic şi oamenii săi l-a dat televiziunea naţională iugoslavă.       
În jurnalul său, RTS a prezentat numai ultima parte a comunicatului Sfântului Sinod,       
în care se spunea: “Ne adresăm fraţilor noştri din Kosovo şi Metohia, făcând apel la ei     
să rămână la casele lor, pe teritoriul nostru străbun, amintind vorbele lui Iisus Hristos: 
Cine va răbda până la capăt, acela se va mântui.” 



                        
                              Militar britanic pe străzile din Pristina

Grupul de Acţiune pentru Reconstrucţia Balcanică solicită autorităţilor statului român      
să decidă de urgenţă ridicarea embargoului cu produse petroliere impus Iugoslaviei        
pe timpul desfăşurării recentului conflict, se arată într-un comunicat al asociaţiei.          
„În condiţiile actuale, când Consiliul de Securitate al ONU a aprobat, prin Rezoluţia 1244, 
planul de pace în Kosovo, embargoul impus de comunitatea internaţională, la care        
ţara noastră a aderat, nu-şi mai are justificare. Ridicarea de urgenţă a embargoului        
ar avea efect benefic pentru comunitatea oamenilor de afaceri din România şi Iugoslavia, 
eliminându-se totodată şi efectele nocive ale tentativelor de trafic ilegal.”

Când mă pregăteam să plec de la Media Center, Mile m-a anunţat că îl sunase      
deputatul Slavomir Gvozdenovici, reprezentantul minorităţii sârbe în Parlamentul României. 
Acesta însoţea o delegaţie a Partidului Naţional Român ce venise la Belgrad, pentru          
a analiza situaţia relaţiilor româno-iugoslave şi a-şi oferi ajutorul la reconstrucţie.          
Din delegaţie făceau parte vicepreşedinţii partidului, Cezar Corâci, Constantin Drumen       
şi Dorin Iacob şi liderii filialelor din judeţele Arad şi Caraş-Severin. Se întâlniseră           
mai devreme cu vicepreşedintele Comisiei pentru relaţii economice cu străinătatea        
din Parlamentul iugoslav, Branislav Milanovic, care le explicase că Iugoslavia nu are nevoie 
de ajutor din partea României, ci trebuie reluate contactele economice dintre cele două 
ţări, chiar şi la nivelul scăzut la care erau înainte de război: "Suntem recunoscători 
poporului român pentru sprijinul moral pe care l-a acordat Iugoslaviei, dar suntem 
dezamăgiţi de atitudinea Guvernului român." El a apreciat că România a încălcat     
Tratatul cu Iugoslavia, permiţând intrarea avioanelor NATO în spaţiul nostru aerian,       
dar a adăugat că, probabil, România nu a avut altă variantă.

Delegaţia PNR a vizitat  clădirile bombardate de NATO în Belgrad şi urma să se întâlnească 
cu conducerea SPO, unde ne-a chemat şi pe noi. Eu mai aveam treabă, aşa că s-a dus 
numai Mile, urmând să ne întâlnim cu toţii mai târziu. În drum spre sediul SPO, maşinile  
în care se aflau membrii PNR au fost oprite de Poliţie lângă podul Brankov, până când      
a trecut coloana oficială în care se afla preşedintele Slobodan Milosevic, care se ducea      
la Centrul “Sava”, la festivitatea dedicată Zilei Armatei. Mile s-a dus la sediul SPO şi,    
când a ajuns, l-a văzut  pe Vuk Draskovic stând la o masă a cafenelei din curtea clădirii, 
alături de soţia sa şi de câţiva prieteni. S-a aşezat lângă ei, însă, la un moment dat,       
şi-a dat seama că ora întâlnirii trecuse şi a urcat în sala de şedinţe a partidului. 



Întâlnirea începuse deja, delegaţia PNR fiind primită doar de vicepreşedintele SPO     
Milan Komnenic. Mile s-a aşezat lângă ceilalţi români, cărora Komnenic le spunea           
că relaţiile româno-sârbe au toate şansele să revină la normal, întrucât România          
este singura ţară cu care Serbia nu a avut conflicte armate. La un moment dat,           
toată lumea a împietrit. Preşedintele PNR Arad s-a trezit  vorbind şi i-a propus lui Komnenic 
ca sârbii, împreună cu românii şi ungurii, să făurească un Banat mai mare, unind Banatul 
românesc cu cel sârbesc şi unguresc. “Că tot sunteţi specialişti în a face dintr-o ţară mare 
mai multe ţărişoare mai mici,” a glumit el. Komnenic s-a mulţumit să îi arunce nefericitului 
o privire de gheaţă şi a trecut, plin de tact, peste incident, fără să-l comenteze.              
El a avertizat că Iugoslavia este încă foarte sensibilă în relaţiile cu vecinii săi şi că      
atacul NATO împotriva Iugoslaviei este doar preludiul unei acţiuni geostrategice             
de anvergură. Referindu-se la situaţia din Kosovo, Komnenic a spus că este inadmisibil     
ca sârbii să fie obligaţi să se refugieze, în timp ce forţele KFOR tolerează              
sălbăticiile albanezilor şi permit  luptătorilor UCK să meargă înarmaţi pe străzi.      
Komnenic a încheiat arătând că românii nu trebuie să se teamă de Serbia şi a avertizat: 
"Fiţi atenţi la unguri !".  

După ce întâlnirea s-a terminat, Mile i-a dus pe toţi la restaurantul “Tri sesira”                 
de pe Skadarlija, unde am venit şi eu. Ne-am aşezat înăuntru, la o masă mare,        
pentru că afară începuse să plouă. Ne simţeam cam stingheri, pentru că toţi ne priveau   
ca pe nişte eroi şi ne puneau să le povestim amintiri din război. Noroc cu Slavomir 
Gvozdenovici, care a ţinut să arate că este un sârb adevărat şi a chemat  lăutarii             
să ne cânte la masă. În scurtă vreme, atmosfera s-a destins şi ne-am simţit  foarte bine. 
La un moment dat, unul dintre membrii PNR l-a sunat pe Virgil Măgureanu să-i spună     
că totul este în regulă şi stau cu mine şi cu Mile, într-un restaurant din Belgrad.   
Muzicanţii sârbi s-au prins că este rost de câştigat un ban şi nu s-au mai dezlipit            
de la masa noastră, cântându-ne de toate, de la muzică populară românească,           
până la vechi balade de război sârbeşti. În final, cina a fost plătită de membrii PNR,     
care s-au mirat  că totul a costat mai puţin chiar decât banii cu care îi răsplătiseră           
pe lăutari. Ne-am despărţit  de delegaţia română, care era cazată la hotel 
“Intercontinental” şi a rămas să ne mai vedem şi mâine.   

                          
               Autobuz sârbesc, distrus într-o ambuscadă a UCK în Kosovo



Când ne-am întors la hotel, ne-am oprit  în bar, la o cafea cu Nelu şi cu Dule.                  
La un moment dat, Mile mi-a arătat  un individ bondoc, îmbrăcat în blugi şi cămaşă:        
“I-ai văzut pistolul ? Îl avea la spate, înfipt la curea.” Nelu a râs şi ne-a spus că tipul este 
şoferul unui autobuz care face curse regulate către Pec. “Dacă vreţi, mergeţi după colţ     
şi o să-i vedeţi autobuzul. O să-l recunoaşteţi uşor, pentru că e tot ciuruit de gloanţe.” 
Când l-am văzut, ni s-a aprins imaginaţia şi l-am rugat pe Nelu să-l invite la masa noastră. 
Sârbul s-a aşezat  lângă noi. După obrajii roşii, ne-am dat seama că era puţin băut           
şi am început să-l tragem de limbă. Şi-a scos pistolul şi l-a pus pe masă, fiindcă îl deranja 
la spate, şi a început să ne povestească despre cursele sale către Pec. Vorbea fără patimă, 
de parcă ar fi condus autobuzul pe cea mai paşnică autostradă din lume. L-am întrebat 
dacă nu ne ia şi pe noi cu el data viitoare, avertizându-l că eu n-am acreditare de război. 
“N-ai nevoie decât de unul de-ăsta,” mi-a spus el, arătând spre pistol. Văzând expresia    
de pe feţele noastre, a râs şi a continuat: “Nu-i nimic, am eu destule şi pentru voi.    
Trebuie doar să staţi cuminţi şi, când vă spun eu, să vă lungiţi, odată cu ceilalţi călători, 
pe podea.” Ne-a explicat că este ca în filmele western, cu trenurile care străbăteau 
America şi erau atacate de indieni. “Tâmpiţii ăia de la UCK stau ascunşi în păduri şi,   
când văd autobuzul, încep să tragă. Când dau eu semnalul, călătorii îşi scot pistoalele    
sau puştile - ce are fiecare - şi încep să tragă de pe geam. Acum mai vreţi să veniţi ?”    
ne-a întrebat  el. Văzând că nu dăm înapoi, ne-a promis că vineri, în zori, când va pleca    
din nou spre Pec, ne va trezi şi ne va lua cu el. “Să vedeţi şi voi ce înseamnă Kosovo !”  

16 iunie 1999

Toate ziarele de astăzi publicau listele ofiţerilor avansaţi în grad cu ocazia Zilei Armatei, 
precum şi ale celor peste 3.000 de sârbi (militari sau civili) decoraţi pentru felul în care    
şi-au apărat  ţara. “Politika” specifica şi că 90 % dintre cei decoraţi erau simpli soldaţi.    
De asemenea, erau reproduse pasaje largi din mesajul preşedintelui Slobodan Milosevic 
către ostaşi, în care acesta repeta: “Aţi dovedit că avem o armată invincibilă !”               
La toate monumentele eroilor au fost depuse coroane de flori, iar generalul Ojdanic          
i-a primit pe ataşaţii militari străini aflaţi la Belgrad, care l-au felicitat. 

Într-o altă ceremonie, Milosevic i-a primit pe ofiţerii din conducerea Armatei Iugoslave,    
pe care i-a felicitat încă o dată pentru bravura şi eroismul de care au dat dovadă în timpul 
acestui război. Generalul Ojdanic i-a mulţumit preşedintelui iugoslav, în numele militarilor, 
pentru că a fost, în fiecare clipă, alături de comandanţii Armatei. Era un spectacol      
tragi-comic, deoarece, în acest timp, NATO confirma că toate unităţile de Aviaţie             
şi Artilerie antiaeriană iugoslave au fost retrase din Kosovo, iar generalul Michael Jackson 
îşi arăta mărinimia, acordând încă 24 de ore, până la miezul nopţii de astăzi,           
pentru finalizarea retragerii totale din zona I, conform acordului de la Kumanovo.       
Sârbii şi-au justificat întârzierea prin dificultăţile create de coloanele de refugiaţi           
care plecau din Kosovo şi stânjeneau retragerea militarilor. Molipsit  de durerea sârbilor,    
n-am putut să nu reţin şi să nu repet, în transmisia pe care aveam să o fac               
pentru Ştirile de la 19.30, expresia unui bătrân care auzise la televizor că Milosevic           
îi decorează pe toţi cei 462 de militari morţi în acest război. Omul se întreba cum vor fi 
numerotate cele 10.000 de decoraţii – pentru că la această cifră spuneau oamenii          
că s-ar ridica numărul celor morţi pe front – ca să iasă în total 462 ? 



                    
                                Forţele sârbe se retrag din Kosovo

Încet-încet, ziarele risipeau şi speranţele iluzorii despre un viitor “Plan Marshall”       
pentru reconstrucţia ţării. “Blic” cita opinia economistului Branko Milanovic, expert           
al Băncii Mondiale, care explica foarte clar că doar ţările membre ale instituţiilor financiare 
internaţionale pot primi credite pentru reconstrucţie. Nu era cazul Iugoslaviei.      
Milanovic mai amintea că, şi după embargoul din 1992, s-au primit  promisiuni de ajutor 
financiar, însă sârbii nu au văzut vreun ban. “Nu trebuie să uităm că Iugoslavia a rupt 
relaţiile diplomatice cu SUA, Marea Britanie, Franţa şi Germania, adică cu patru             
din cele cinci ţări care au putere de decizie în toate instituţiile financiare mondiale.”        
Pe un cu totul alt ton, “Politika” atrăgea atenţia că sârbii nu trebuie să aştepte    
imaginare ajutoare din străinătate. Deşi se dorea mobilizator, mesajul era xenofob           
şi alimenta ura oamenilor faţă de Occident. 

“Blic” anunţa că Guvernul federal va menţine controlul preţurilor până la sfârşitul anului. 
Câteva pagini mai încolo, puteai afla că transportul în comun în Belgrad a ajuns               
în pragul colapsului. Din lipsă de carburanţi, începând de astăzi, autobuzele vor mai circula 
doar şase ore pe zi, între 6.00 şi 8.00 şi între 18.00 şi 22.00. Tramvaiele şi troleibuzele 
veneau tot  mai rar şi nu se întrevedeau perspective de îmbunătăţire a frecvenţei. 
Directorul companiei de transport  în comun, subordonată primăriei (condusă de Opoziţie, 
adică de SPO) dădea vina pentru situaţie pe Guvernul Serbiei, care nu îi aloca               
nici jumătate din combustibilul necesar. Consiliul local al Belgradului a solicitat guvernului 
să-i permită să cumpere carburanţi de pe piaţa liberă, la preţul pieţei, nu de la Jugopetrol, 
la un preţ fixat prin decizii administrative. În plus, din cauza gravelor avarii de la sistemul 
energetic, autorităţile s-au văzut nevoite să renunţe la sistemul care permitea tarife 
diferenţiate la plata curentului electric. Desigur, a fost eliminat tariful minim. 

Tot din ziare am aflat şi despre decizia UEFA de a nu permite participarea în cupele 
europene a echipei de fotbal Obilic, vicecampioana şi semifinalista Cupei Iugoslaviei. 
Motivul: proprietarul clubului este cunoscutul Zeljko Raznatovic-Arkan. Acesta a refuzat    
să comenteze hotărârea forului european, precizând doar că nu mai deţine nici o funcţie   
la Obilic. În “Vecernje Novosti”, soţia lui Arkan, Svetlana Raznatovic (“Ceca”),              
care preluase clubul, a declarat că nu a primit încă nici o explicaţie oficială de la UEFA. 
“Am fost şi vom rămâne un club sârbesc şi trebuie să pătimim pentru asta. Din păcate, 
politica şi-a băgat din nou ghearele murdare în sport, dar nu ne putem lupta împotriva ei.”



Cheltuielile care vor trebui angajate de UE pentru reconstrucţia în Balcani se vor ridica         
la circa 5-6 miliarde de euro pe an, dar ele nu vor fi peste posibilităţile Uniunii, a apreciat 
preşedintele Comisiei Europene Romano Prodi, într-un interviu acordat  săptămânalului 
german "Die Zeit". În opinia sa, actualul conflict din Balcani constituie examenul             
cel mai serios pentru UE, care va trebuie să-şi dovedească potenţele şi "să demonstreze 
că este singurul organism care poate asigura stabilitatea pe termen lung în această 
regiune". În altă ordine de idei, Romano Prodi a afirmat că trebuie să fie foarte clar        
că UE nu este şi nu poate fi o simplă "zonă de liber schimb", ci o instanţă politică,          
care se ocupă şi de problemele spinoase de ordin politic şi de securitate pe continent. 

Înainte de a pleca de la hotel, am răsfoit şi cotidianul “Borba”, în care Zivorad Djordjevic 
acuza Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Sârbe că a trecut în tabăra duşmanilor poporului 
şi acordă tot mai puţină atenţie credinţei strămoşeşti şi religiei, lansându-se în politică. 
Reacţia se datora comunicatului Sfântului Sinod, în care se cerea demisia lui Milosevic.    
De altfel, când am ajuns la Media Center, a trebuit  să mă concentrez asupra vieţii politice 
de la Belgrad, pe care decretul de ieri al preşedintelui Milan Milutinovic o agitase din nou. 

Desigur, unul din criticii cei mai agresivi ai deciziei era liderul SPO Vuk Draskovic.         
Într-un interviu acordat postului de televiziune Studio B, pe care partidul său îl controla,     
el a caracterizat decretul prin care Milutinovic îi împiedica pe radicali să părăsească 
guvernul ca foarte periculos. “Măsura, dar mai ales justificarea ei, ocolesc motivul pentru 
care SRS a decis părăsirea guvernului. Şi mai periculos este faptul că ea demonstrează    
că regimul de la Belgrad merge pe acelaşi drum ca până acum, iar politica sa are nevoie 
de radicali ca sursă de inspiraţie.” 

Stevan Lilic, vicepreşedintele partidului Centrul Democratic, a atras atenţia că decretul     
lui Milutinovic este ilegal, deoarece aprobarea ieşirii sau intrării unor membri din guvern 
este de competenţa Parlamentului. Profitând că îşi poate exprima opiniile, Lilic                
s-a concentrat şi asupra stării de război, încă menţinută în Iugoslavia. “De vreme ce pacea 
a fost semnată, nu mai există nici un motiv legal sau politic al menţinerii stării de război. 
Mai mult, menţinerea ei ar putea genera o nouă criză în ţară.” 

                      
                      O coloană de blindate sârbeşti se retrage din Kosovo



Liderul formaţiunii Noua Democraţie, Zarko Jokanovic, i-a trimis lui Milan Milutinovic         
o scrisoare în care îi atrăgea atenţia asupra ilegalităţii decretului său, care nu a fost supus 
aprobării Parlamentului. “Conform declaraţiei preşedintelui Milosevic şi a reportajelor 
transmise de televiziunea naţională, am aflat despre marea victorie pe care am obţinut-o 
împotriva NATO, despre încetarea agresiunii împotriva Iugoslaviei şi despre începerea 
retragerii din Kosovo. Nimeni, însă, nu ne-a explicat la ce mai slujeşte starea de război     
în aceste zile de pace.” După care, acuzând campania orchestrată de oamenii lui Milosevic 
împotriva liderului SRS Vojislav Seselj, care nu mai putea fi văzut la televizor şi ale cărui 
declaraţii nu mai erau preluate de ziarele controlate de regimul de la Belgrad, Jokanovic   
a adăugat: “Acum, când pe acelaşi om îl obligaţi să rămână în guvern, vă întreb:        
când aţi fost sincer ?”

Alianţa Civică a explicat  într-un comunicat că “decretul lui Milutinovic arată că SPS şi JUL 
au pus piciorul în prag şi nu îi permit SRS să se retragă din guvern prin metode              
de politicianism ieftin. Fosta mână dreaptă a lui Slobodan Milosevic, Vojislav Seselj,        
nu poate să fugă acum de răspunderea pentru toate nenorocirile pe care ni le-au provocat 
împreună.” La fel de duri erau şi liderii partidului Alternativa Democratică,              
arătând că povestea retragerii SRS din guvern este o târguială de maidan: “De 10 ani,   
SRS a sprijinit politica păguboasă a lui Slobodan Milosevic şi a SPS. Coloanele de refugiaţi 
sârbi care vin acum din Kosovo sunt o dovadă a rezultatului aşa-zisei politici naţionale 
aducătoare de pace a celor care au fost, până acum, împreună la putere.” Interesant că, 
în ciuda tuturor acestor reacţii, care aveau să fie preluate doar de câteva ziare                 
şi posturi de radio şi televiziune independente, liderii radicali nu au scos, până acum,        
nici un cuvânt. 

Conflictul armat  din Kosovo a făcut  victime în primul rând printre civilii de origine 
albaneză, dar şi printre sârbii care trăiau în această provincie, precum şi printre apărătorii 
drepturilor omului din Serbia, afirmă, în raportul său anual, organizaţia Amnesty 
Internaţional, citată de AFP. La începutul lunii mai, 800.000 de persoane fugiseră           
din Kosovo, ducându-se în special în Macedonia şi în Albania, în timp ce sute de mii          
de oameni au fost nevoiţi să-şi părăsească locuinţele, dar nu au ieşit din interiorul 
provinciei Kosovo. “Expulzările au fost însoţite de crime, violuri, bătăi şi arestări arbitrare 
comise de Poliţia sârbă, Armata iugoslavă sau de trupele paramilitare," notează Amnesty. 
UCK este, de asemenea, considerată responsabilă de comiterea unor execuţii arbitrare,     
a unor răpiri şi luări de ostatici, chiar dacă la o scară mai mică. “Din 1996, UCK a atacat 
Poliţia sârbă, dar şi pe civilii bănuiţi că au rămas «loiali» faţă de autorităţile sârbe,"  
afirmă Amnesty, care impută, de asemenea, UCK-ului deplasările forţate, detenţia           
şi comportamentul dur faţă de "persoanele neimplicate în luptă din comunităţile sârbă, 
muntenegreană, albaneză şi rromă". Pe de altă parte, Amnesty solicită explicaţii           
din partea NATO cu privire la atacurile care s-au soldat cu victime civile.

Rămânând în plan politic, mi-au sărit în ochi afirmaţiile fostei lidere a Alianţei Civice          
şi a Opoziţiei sârbe, Vesna Pesic, care a declarat cotidianului “Nezavisne novine” că         
în Serbia este prea devreme pentru a se organiza alegeri libere. “În vederea viitoarelor 
schimbări, este nevoie ca scena politică din Serbia să se purifice. Toate partidele politice   
ar trebui să formeze o coaliţie, pentru a oferi oamenilor o alternativă puternică               
şi credibilă.” 



Ideea unificării Opoziţiei era îmbrăţişată şi de Slobodan Vuksanovic, vicepreşedintele 
Partidului Democrat: “Trebuie să semnăm un document prin care toate forţele politice 
care, în condiţii normale, ar merge pe drumul lor, să se unească. Uniţi, putem cere 
reprezentanţilor puterii să se aşeze la masa dialogului.” Vuksanovic a acuzat guvernul       
că nu face nimic pentru a-i ajuta pe sârbii care se refugiază din Kosovo. “Cei 50.000        
de refugiaţi sunt nevoiţi să se descurce cum pot. În acest timp, preşedintele Milosevic 
inventează poveşti mincinoase despre reconstrucţia ţării, pentru a distrage atenţia 
oamenilor de la cea mai mare nenorocire din istoria Iugoslaviei.” Partidul Democrat           
a făcut apel la comunitatea internă şi internaţională, pentru un ajutor de urgenţă    
destinat refugiaţilor din Kosovo. 

      
               Coloane de refugiaţi albanezi care se întorc în Kosovo

Situaţia cea mai dificilă era în Kraljevo, unde ajunseseră deja 20.000 de refugiaţi,        
care nu au nici un fel de ajutor, dar nici benzină să poată pleca mai departe. Adevărul era 
că nou-înfiinţatul Comisariat  pentru refugiaţii din Kosovo făcuse rost, cu mare greutate,   
de o alocaţie zilnică de 1.000 de litri de carburanţi, din care, la punctele de trecere          
de lângă Kraljevo, fiecare autovehicul cu refugiaţi primea câte 20 de litri. De unde         
mai mult, când nici la Belgrad nu mai circulau autobuzele, din lipsă de combustibil ? 

Fără posibilităţi de a-i ajuta, autorităţilor iugoslave nu le-a rămas decât să-i roage pe sârbi 
să rămână la casele lor din Kosovo, “pe pământul străbun,” după cum spunea, disperat, 
Dusan Simic, primarul Priştinei. În apelul transmis de Guvernul Serbiei se cerea        
acelaşi lucru: “Nu vă lăsaţi induşi în eroare de provocările unor nesăbuiţi, care profită     
de situaţie şi seamănă confuzie, îndemnându-vă să părăsiţi pământul pe care trăim       
de veacuri. Forţele internaţionale de menţinere a păcii au garantat  securitatea          
tuturor locuitorilor provinciei, indiferent de naţionalitate.” Alăturându-se acestor apeluri, 
Pavle, capul Bisericii Ortodoxe Sârbe, i-a rugat pe sârbi să rămână în Kosovo.              
Într-o declaraţie preluată de toate posturile de televiziune, a anunţat că, în scurtă vreme, 
se va duce să locuiască la sediul Patriarhiei din Pec, dând un exemplu tuturor şi a spus    
că doar sănătatea sa şubredă l-a împiedicat să ajungă deja acolo. 



Problema cea mare era că, simţind că aceştia erau cel mai important simbol al sârbilor  
din Kosovo, luptătorii UCK şi-au concentrat atacurile asupra preoţilor şi a mănăstirilor    
din provincie. În această dimineaţă, la Priştina a sosit o coloană de 2-300 de sârbi,      
care au plecat cu autobuzele de la Prizren. Printre ei, se aflau episcopul Artemije,             
nouă călugări şi un profesor de religie, care rămăseseră în mănăstirea Bogorodica 
Ljeviska. Sârbii din zonă s-au refugiat în chiliile mănăstirii, însă teroarea instituită de UCK 
i-a gonit. “Nu am fi plecat, dacă forţele KFOR ne-ar fi asigurat securitatea,” a spus,          
la sosirea în Priştina, episcopul Artemije. “Când KFOR va prelua controlul în zonă             
şi îi va dezarma pe luptătorii UCK, ne vom întoarce.” El a povestit că în aceeaşi situaţie 
dramatică se află cei 22 de călugări care, ajutaţi de 17 sârbi, nu vor să plece                  
de la mănăstirea Decani şi Patriarhia din Pec. Albanezii au distrus deja mănăstirea     
Sfânta Treime de la Musutiste, de lângă Prizren, şi monumentul Ţarului Dusan.     
Episcopul Artemije a cerut ajutorul comandanţilor KFOR şi se pare că a obţinut  promisiuni, 
pentru că, spre seară, i-a condus pe sârbii cu care venise la mănăstirea Gracanica.         
În zona Prizren-ului, însă, nu mai exista picior de sârb. 

Atacurile UCK continuau. Un grup de albanezi înarmaţi au luat  cu asalt releul 
Radioteleviziunii Priştina de la Baksija, situat la 10 km nord de capitala provinciei. 
Comandamentul KFOR a fost imediat anunţat, dar intervenţia forţelor de pace a fost 
aşteptată în zadar ore întregi. La Gnjilane, puşcaşii marini americani din KFOR au fost 
mult  mai operativi, dezarmând imediat  peste 100 de luptători UCK şi umplând                
un transportor blindat cu armele confiscate. Spre seară, ei controlau total oraşul,           
pe străzile căruia patrulau cu blindate uşoare, sprijiniţi de elicoptere Cobra, care survolau 
întreaga regiune. 

La Komorane, în teritoriul controlat de britanici, o patrulă KFOR a oprit, de asemenea,    
un grup de albanezi, de la care a confiscat  în jur de 60 de automate şi lansatoare           
de grenade. Ofiţerul britanic Richard Donnellan a discutat cu Vitako Malichi, care pretindea 
că este comandantul UCK din zonă, iar acesta i-a promis că vor preda toate armele mâine, 
când aşteptau ordine de la liderii organizaţiei. După o estimare a NATO, UCK dispune      
de cel puţin 15.000 de oameni înarmaţi, iar dezarmarea lor se dovedea a fi cel de-al doilea 
pas dificil în rezolvarea crizei din Kosovo. 

                             
                        Punct de control al trupelor KFOR la Vitine, Kosovo



Bulgaria a autorizat Rusia să traverseze spaţiul său aerian pentru a trimite în Kosovo      
între 5.000 şi 7.000 de militari, a declarat  emisarul rus pentru Iugoslavia,                  
Viktor Cernomîrdin, citat  de agenţia Interfax. "Culoarul este deschis, ceea ce înseamnă   
că trupele ruseşti din Kosovo vor fi curând întărite," a precizat Cernomîrdin la sosirea        
la Sankt  Petersburg, unde urmează să aibă o întrevedere cu directorul general al FMI, 
Michel Camdessus. Fostul premier rus a declarat că este convins că încheierea             
unei înţelegeri cu Bulgaria va permite acorduri similare cu Ungaria şi România, ţări pe care 
avioanele ruseşti trebuie să le survoleze pentru a ajunge în Kosovo. 

Participarea ruşilor la KFOR era încă o problemă nerezolvată. Astăzi, un al doilea convoi   
de nouă camioane cu apă potabilă, alimente şi carburanţi pentru cei 200 de paraşutişti         
de pe aeroportul Slatina a traversat Serbia, venind din Bosnia. Generalul Nikolai Staskov, 
comandantul Statului Major al trupelor aeropurtate ruseşti, a declarat că militarii ruşi       
au săpat tranşee în jurul aeroportului, organizându-şi apărarea. La Helsinki, miniştrii rus   
şi american ai Apărării, Igor Sergheev şi William Cohen, au început discuţiile            
despre participarea rusă la KFOR. Cele două probleme majore care trebuiau rezolvate  
erau cererea Rusiei de a i se atribui o zonă în Kosovo (cerere respinsă de Statele Unite)   
şi modalităţile de comandă ale trupelor ruseşti. Mareşalul Sergheev declarase la sosire    
că speră ca toate problemele litigioase să fie rezolvate pe baza rezoluţiei ONU.  

Liderii occidentali deveniseră mai maleabili, considerând că participarea egală în drepturi   
a Rusiei la misiunea de pace din Kosovo este absolut legitimă. "Rusia a avut o contribuţie 
importantă la realizarea rezoluţiei Consiliului de Securitate al ONU şi este un partener 
pentru pacea şi securitatea din regiune," afirma azi şeful diplomaţiei germane,       
Joschka Fischer. El a adăugat că nu crede că prezenţa trupelor ruseşti la Priştina             
ar tensiona atmosfera. Lucrurile nu stăteau chiar aşa: liderii UCK erau foarte nemulţumiţi. 
"Trupele ruseşti nu sunt  dorite şi le vom trata ca pe o forţă inamică," a declarat         
Jakup Krasniqi, purtătorul de cuvânt al UCK. Întrebat dacă UCK va ataca trupele ruse, 
Krasniqi a răspuns: "N-am vrut să spun asta." El a explicat că UCK se va transforma 
treptat într-o gardă naţională, urmând să negocieze acest lucru cu liderii NATO. 

Un oficial rus a apreciat, la rândul său, această afirmaţie ca pe o declaraţie de război. 
"UCK trebuie să fie dezarmată, aşa cum prevede rezoluţia ONU. Este o obligaţie              
a forţei internaţionale din Kosovo, de care trebuie să se ocupe cît mai repede,          
pentru că altfel vor exista foarte curând mari probleme, iar instaurarea păcii în Kosovo     
va fi ameninţată," a declarat ministrul rus al Afacerilor Externe, Igor Ivanov.                 
"De aceea, cerem tuturor partenerilor noştri din cadrul operaţiunii de pace să respecte 
foarte strict  pasajul din rezoluţia ONU care se referă la dezarmare." Rezoluţia ONU          
nu stipula însă, dezarmarea, ci numai demilitarizarea organizaţiei separatiste.

Procesul de demilitarizare a UCK nu poate începe cu adevărat decât după încheierea 
desfăşurării forţelor de pace în Kosovo, a declarat  purtătorul de cuvânt al NATO         
Jamie Shea, citat de AFP. "Am primit numeroase asigurări în ultimele zile din partea 
liderilor politici ai UCK că vor coopera pentru demilitarizare. Între timp, comandanţii NATO 
au instrucţiuni clare să dezarmeze toate elementele UCK ce ameninţă pacea                   
şi securitatea."



                      
                  Punct de control al trupelor KFOR la Gracanica, Kosovo

Nerăbdători să ajungă la casele lor, refugiaţii albanezi au continuat să se întoarcă           
în Kosovo. “Câteva mii de albanezi aglomerează frontierele cu Iugoslavia,” a declarat 
Dennis McNamara, reprezentantul UNHCR. “Se înghesuie să intre în Kosovo, deşi patru 
dintre ei au fost  ucişi de exploziile unor mine.” Numai ieri, peste 8.000 de albanezi          
au intrat în provincie. “Întoarcerea dezorganizată a refugiaţilor este un real pericol,”         
a avertizat şi comisarul ONU Sadako Ogata. “Orice se poate întâmpla, în momentul în care 
albanezii care se întorc se întâlnesc nas în nas cu sârbii care pleacă.”

Într-adevăr, în această după-amiază, lângă Vucitrn au avut loc ciocniri între forţele sârbe 
şi albanezii care veneau acasă, însoţiţi de luptători UCK. Militarii francezi din KFOR         
au lansat o operaţiune aeropurtată, pentru a se interpune între cele două tabere.           
La graniţa dintre Republica Muntenegru şi provincia Kosovo se înregistraseră mai devreme 
câteva incidente, în care au fost răniţi doi refugiaţi albanezi şi şase militari sârbi.      
Primul schimb de focuri s-a declanşat în trecătoarea Kula, iar al doilea - în momentul       
în care militarii sârbi au încercat să-i împiedice pe refugiaţii albanezi să se întoarcă           
în Kosovo trecând prin Muntenegru. 

Cel de-al doilea pericol în Kosovo era reprezentat de câmpurile de mine şi de bombele 
neexplodate, în special cele cu fragmentaţie. Lt.col. Robin Clifford, purtător de cuvânt       
al KFOR, avertiza astăzi asupra acestui lucru, precizând că forţele internaţionale deţin 
hărţile a numai 80 % dintre câmpurile de mine amplasate în Kosovo. Geniştii apreciau că, 
alături de Cambodgia, Bosnia şi Afghanistan, Kosovo este unul din cele mai minate     
locuri din lume, estimându-se că ar exista sute de mii de mine şi proiectile neexplodate. 
Minele antipersonal sunt vopsite în verde sau maro, fiind acoperite cu un strat subţire      
de pământ, ceea ce le face de-a dreptul invizibile. Explodează la cea mai simplă atingere 
şi se sparg în sute de schije, unele conţinând peste 600 de bucăţi de metal. “La intrarea   
în Kosovo, trupele franceze din KFOR au fost  nevoite să aştepte 8 ore pentru deminarea 
unui câmp de mine de numai 120 de metri,” a atras atenţia şi John Hoskinson, 
comandantul operaţiunilor de deminare. “Sârbii ne-au pus la dispoziţie hărţile cu locurile 
unde au plantat mine, dar UCK nu a făcut acelaşi lucru. Şi nu doar că nu ni le-au arătat   
pe ale lor, dar au dezamorsat o parte din minele sârbeşti şi le-au plantat în altă parte.”



În timp ce verificau un teren de lângă Djakovica, geniştii italieni au descoperit  într-o casă 
părăsită corpurile carbonizate a trei copii, în vârstă de 3, respectiv 5 ani, fără a putea 
determina cu precizie data morţii lor. Era din nou deschisă problema gropilor comune,  
care va rămâne multă vreme nelămurită. Tot azi, în apropiere de Drenica şi Gnjilane,       
se zvonea că militarii KFOR ar mai fi descoperit  două gropi comune, în care s-ar afla        
un mare număr de cadavre ale unor albanezi. 

În confuzia generală, militarii KFOR arestau şi eliberau tot felul de suspecţi.               
După eliberarea celor cinci albanezi care împuşcaseră ieri un sârb, astăzi, la un punct      
de control rutier instalat lângă Urosevac, soldaţii americani au arestat  doi sârbi, bănuiţi    
de comiterea unor crime de război. Câţiva albanezi au pretins că sârbii figurau pe lista 
criminalilor de război urmăriţi internaţional, iar faptul că erau înarmaţi i-a făcut               
pe americani să-i aresteze pe loc. Câteva ore mai târziu, cei doi au fost eliberaţi,   
acuzaţiile dovedindu-se neîntemeiate. 

Cancelarul german Gerhard Schroeder a afirmat că exodul actual al sârbilor din Kosovo 
este echivalent  cu expulzarea populaţiei albaneze din provincie, relatează AFP.             
"Nu putem tolera exodul masiv al sârbilor, aşa cum nu am putut  tolera               
expulzarea albanezilor din Kosovo," a declarat Schroeder, într-un discurs în parlament.

                      
             Refugiaţi sârbi pleacă din Kosovo protejaţi de trupele KFOR

În Serbia, retragerea Armatei Iugoslave şi sosirea refugiaţilor sârbi din Kosovo continua  
să preocupe pe toată lumea, stârnind comentarii pro şi contra regimului lui Milosevic. 
După cum confirmaseră şi reprezentanţii NATO, din sudul provinciei (regiune numită        
în acordul de la Kumanovo “zona I”) s-au retras 26.000 de militari sârbi, urmaţi              
de 110 tancuri, 120 de transportoare blindate şi 151 de piese de artilerie. “Ţara se află 
într-o situaţie dramatică şi poporul şi-a pierdut încrederea în cei de la putere,”       
susţinea Vuk Draskovic, aflat în vizită la fabrica “Zastava” din Kragujevac. Liderul SPO     
şi-a dat seama că pierde teren în faţa lui Slobodan Milosevic, care efectua aproape zilnic 
“vizite de lucru” prin ţară, şi încerca să recupereze. El s-a dus la Kragujevac, unde avea 
mulţi susţinători şi distrugerile estimate de conducerea fabricii la 360 de milioane de mărci 
îi exasperaseră pe oamenii rămaşi fără slujbe. 
 



La fel de multă tensiune era şi la Cacak. Ceea ce se întâmpla în acest oraş îmi amintea      
de atmosfera din Timişoara dinainte de izbucnirea Revoluţiei din Decembrie 1989             
şi speram să apară aici scânteia unei mişcări similare. Astăzi, membrii filialei locale          
a coaliţiei politice Uniunea pentru Schimbare au început  o campanie de strângere           
de semnături pe două petiţii, adresate guvernului federal. În petiţii, se solicita ridicarea 
interdicţiei de emisie pentru postul local de televiziune şi încetarea persecuţiilor     
împotriva primarului Velimir Ilic, preşedinte al filialei locale a partidului Noua Democraţie. 
După două ore, în care se strânseseră peste 1.000 de semnături, poliţiştii au interzis 
acţiunea, în virtutea stării de război, care interzicea adunările publice neautorizate.          
În centrul oraşului, unde se strângeau semnăturile, se formaseră cozi imense,                 
la care locuitorii din Cacak îşi aşteptau rândul să semneze. Reprezentanţii Uniunii      
pentru Schimbare au declarat că nu au dorit escaladarea tensiunii şi au suspendat 
acţiunea, care va fi reluată, de mâine, la sediile Primăriei şi ale partidelor din coaliţie. 
Emisia postului local de televiziune fusese interzisă în 3 aprilie, de către Ministerul federal 
al Informaţiilor, din cauza unor manifestaţii ale localnicilor împotriva războiului, în care        
au cerut întoarcerea de pe frontul din Kosovo a copiilor lor. Pentru că a sprijinit 
demonstraţiile, primarul Velimir Ilic a fost nevoit să se ascundă, ca să nu fie arestat. 

Chiar înainte de a pleca spre hotel, să-mi pregătesc transmisia pentru Ştirile de la 19.30,  
a mai venit o ştire îngrijorătoare, încă o dovadă a inabilităţii şi lipsei de experienţă         
ale unor politicieni. Zorica Tajic-Rabrenovic, membră a Parlamentului şi conducerii 
Partidului Socialist  Popular din Muntenegru, a cerut  organizarea unui referendum      
asupra statutului acestei republici în cadrul federaţiei iugoslave. Acuzând minciunile          
şi intrigile promovate de guvernul muntenegrean, ea a spus că “atât timp cât  guvernanţii 
nu participă nici în guvernul federal, nici la şedinţele Parlamentului federal, cerem energic 
încetarea acestui joc periculos de-a federaţia, care dezorientează populaţia şi o fac          
să creadă că nici măcar Serbia nu mai face parte din Iugoslavia”. Un joc politic deosebit    
de periculos, care dădea regimului de la Belgrad pretextul de a menţine trupele       
Armatei Iugoslave dislocate în Muntenegru. 

Presa oficială chineză a trecut sub tăcere vizita la Beijing a emisarului american venit      
să prezinte explicaţii oficiale pentru bombardarea de către NATO a ambasadei Chinei       
de la Belgrad, relatează AFP. După ce subsecretarul de stat american Thomas Pickering, 
sosit marţi seara la Beijing, a fost primit de ministrul Afacerilor Externe Tang Jiaxuan, 
ziarele nu au consacrat  nici un rând acestei vizite, prima a unui înalt oficial american        
în China, de la bombardamentul din 7 mai. Reprezentanţii americani au rămas la fel        
de discreţi în privinţa acestei vizite. Tăcerea mijloacelor oficiale de informare în masă      
de la Beijing ilustrează prudenţa regimului chinez faţă de populaţie, care este convinsă    
de caracterul deliberat al atacului împotriva ambasadei. Purtătorul de cuvânt al Ministerului 
chinez al Afacerilor Externe a refuzat, la o conferinţă de presă, să indice dacă Beijingul   
va accepta sau nu explicaţiile americane.

După transmisia pentru Ştirile de la 19.30, l-am sunat  pe Eugen Mihăescu. Citisem,      
prin Internet, un interviu pe care l-a acordat pentru numărul de astăzi al “Cotidianului”      
şi îmi plăcuse cum i-a caracterizat pe sârbi: “Sunt ultimii romantici. Gena lor e specială, 
puternică, cultivată de-a lungul secolelor. Au o mare tărie de caracter, un adevărat cult     
al suferinţei. Pentru poporul sârb, suferinţa, urmată de o putere de rezistenţă               
fără precedent, duce la forjarea caracterului. Dacă ar fi să folosesc o metaforă,               



aş putea compara caracterul sârbilor cu cel al unui om care-şi pune mâna dreaptă 
deasupra unei lumânări aprinse, apoi picură ceară pe rană şi îşi urmează destinul.       
Asta pentru a-ţi arăta cât  poate să îndure. Rezistenţa la suferinţă cred că este              
cea mai importantă calitate a poporului sârb.” După ce a povestit despre viaţa ziariştilor    
la Belgrad, despre bombardamente şi urmările războiului din Kosovo, Eugen Mihăescu     
şi-a încheiat interviul cu câteva cuvinte venite din suflet: “Eu m-am dus la sârbi               
ca să mă uit în ochii lor, iar ei să se uite în ochii mei. Şi am văzut durerea !”

                      
                     Coloane de refugiaţi sârbi părăsesc provincia Kosovo

Când am coborât în barul hotelului, Mile mi-a spus că doi dintre membrii delegaţiei PNR 
care venise la Belgrad, Cezar Corâci şi Dorin Iacob, s-au mutat la hotelul nostru,      
pentru că mai voiau să stea până mâine. Nelu era mulţumit. Datorită nouă, avea          
încă doi clienţi în hotel. Nu că ar fi dus lipsă, deoarece, de când se terminase războiul, 
reapăruseră “clienţii de-o după-amiază”, despre care ne povestise că îl asaltau înainte. 
Cupluri care, neavând unde să se întâlnească, plăteau jumătate din tariful unei camere    
şi puteau să petreacă nişte ore de fericire în camerele de la hotel “Toplice”.        
Majoritatea tineri, iar fetele cu care veneau nu erau neapărat prostituate. Pur şi simplu,   
nu aveau unde să le ducă. 

Nelu ne-a chemat până în biroul lui şi ne-a făcut cinste cu o bere. “Iacă ! Am primit şi eu 
“odlikovanje”, pentru merite deosebite în lupta pentru apărarea patriei.” Era unul dintre cei 
decoraţi de Ziua Armatei. Îl înţelegeam foarte bine. Obţinuse cu greu postul de director    
la “Toplice” şi îl păstrase cu preţul multor compromisuri. Se făcuse şi membru de partid    
la JUL şi, ca peste tot în Balcani, mai găzduise câte un chef al poliţiştilor sau militarilor. 
Chiar dacă nu ne-a mărturisit-o niciodată, mi-am dat seama că îşi asumase riscul             
de a fi bombardat - dacă secretul găzduirii în hotel a Centrului de transmisiunii al Statului 
Major General ar fi fost  deconspirat  - nu din obligaţie sau din teama că îşi va pierde 
postul. Era forma lui de a-şi exprima patriotismul şi de a le arăta sârbilor că,                
deşi este de origine română, simte la fel ca ei şi luptă pe aceleaşi baricade.                  
Mi-a plăcut  mult această trăsătură de caracter pe care i-am descoperit-o, deşi brava      
tot timpul, pentru a şi-o camufla. 



Nelu câştigase mulţi bani de pe urma războaielor, dar şi alţii făcuseră bani de pe urma lui. 
Ca să ne amuze, ne-a arătat fotografia unui rus, care ajunsese acum consilier                 
al preşedintelui Boris Elţîn: “Ăsta a stat la mine în hotel mai bine de un an de zile. 
Totdeauna când vine la Belgrad, trage la mine.” Ne-a explicat  că tipul fusese şeful misiunii 
ruse din SFOR şi, întotdeauna, îl ruga să-i dea chitanţe în care tariful fiecărei camere      
era încărcat cu 100 DM. Oricum, banii îi plătea comunitatea internaţională, care finanţa 
misiunile de pace din Bosnia-Herţegovina. “Ca să aflaţi câţi bani a câştigat, înmulţiţi      
100 DM cu 60-70 de oameni, câţi avea zilnic în hotel, şi mai înmulţiţi cu 365 de zile,       
cât a durat toată povestea,” ne-a spus Nelu şi ne-a arătat  chitanţele reale şi copiile 
chitanţelor “încărcate”, pe care le-a dat rusului. “Dacă vreodată o să vreţi să scrieţi   
despre el, să veniţi la mine să vă dau dovezile.”   

Agenţia pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii va aloca 20 miliarde lei din bugetul propriu 
pentru societăţile mici şi mijlocii care vor participa la acţiunea de reconstrucţie                
a Iugoslaviei, a declarat Mirel Ţariuc, preşedintele agenţiei, citat  de Mediafax.               
Acest program va face parte dintr-un proiect  mai larg al Guvernului, prin care România    
va participa la procesul de reconstrucţie a zonei Balcanice. Ţariuc a precizat că        
anumite fonduri care vor fi obţinute din privatizare ar putea să fie acordate pentru 
alimentarea bugetului AIMM, pentru că în primul trimestru, Guvernul a alocat, din cele     
300 de miliarde lei prevăzute, numai 30 de miliarde.

Cezar Corâci şi Dorin Iacob au coborât  din camerele lor şi ne-au invitat  la masă în oraş. 
Am hotărât cu Mile să mergem la restaurantul „Reka” de pe malul Dunării, din cartierul 
Zemun, unde mâncasem platoul cu peşte care ne obseda şi acum. Am luat  un taxi şi,      
pe drum, mi-am amintit de prezicerile babei din Smederevo, care nu greşise               
decât cu câteva zile data în care avea să se încheie războiul. Am intrat în vorbă              
cu taximetristul, care s-a dovedit un mare pasionat  al ocultismului şi ne-a făcut capul mare 
cu tot felul de preziceri, vrăji şi talismane. 

Cezar Corâci şi Dorin Iacob hotărâseră să mai rămână o zi pentru a încerca să ia legătura 
cu diverşi oameni de afaceri de la Belgrad. Ne-au povestit că, astăzi, delegaţia PNR   
fusese primită de Borislav Vukovic, ministrul Comerţului Exterior, care le-a atras atenţia    
că schimburile economice dintre Iugoslavia şi România au scăzut cu 65 % în ultimii 7 ani, 
din cauza embargoului. Sancţiunile internaţionale au provocat Iugoslaviei pierderi           
de 65 de miliarde de dolari în economia directă şi de alte 100 de miliarde în schimburile 
economice indirecte. Având în vedere distrugerile provocate de bombardamentele NATO 
asupra infrastructurii economice, Vukovic a spus că România ar putea colabora                
cu Iugoslavia în domeniul industriei metalurgice, chimice şi petrochimice, precum şi în cel 
al materialelor de construcţie. Ministrul le-a explicat liderilor PNR că, în ciuda războiului, 
inflaţia nu a crescut cu mai mult de 2 %, datorită îngheţării totale a preţurilor şi cursurilor 
de schimb, precum şi a căutării unor surse de finanţare reale a economiei,              
politica economică a ţării nefiind bazată pe un buget de război. 



                      
                          Trupele KFOR ocupă un pod la Kacanik, Kosovo

Delegaţia PNR trebuia să se întâlnească cu ministrul federal de Externe, însă acesta       
era ocupat şi l-a trimis pe adjunctul său, Zoran Novakovic. El le-a vorbit   politicienilor 
români despre dezamăgirea provocată de faptul că România şi-a dorit mai mult                
o colaborare cu SUA decât cu Iugoslavia, cu care are atâtea în comun. Spunând, însă,     
că înţelege situaţia în care a fost pusă România, Novakovic a adăugat că Iugoslavia 
rămâne deschisă unei colaborări în viitor, un prim pas aşteptat  de la noi fiind ajutorul 
pentru reconstrucţia căii ferate care leagă Belgradul de Timişoara, distrusă de bombe. 
Reamintind şi el că între cele două ţări nu au existat niciodată conflicte, ministrul iugoslav 
a considerat că România şi Iugoslavia ar trebui să pună în aplicare tratatul de prietenie 
încheiat în 1996. El a spus că Iugoslavia a fost  victima unei grave crime împotriva păcii, 
fiind pedepsită pentru că a încercat, cu mijloace legale, să stopeze terorismul promovat  
de o parte a minorităţii albaneze din Kosovo. Sperând că şi NATO va respecta prevederile 
rezoluţiei Consiliului de Securitate al ONU, Novakovic i-a asigurat  pe membrii delegaţiei   
că ţara sa va încerca să le îndeplinească punct cu punct.

Pierderile săptămânale ale companiilor româneşti de transport fluvial, cauzate de blocarea 
traficului pe Dunăre, se ridică la 11 milioane de dolari, a declarat  ministrul Transporturilor 
Traian Băsescu, informează Mediafax. "Sperăm ca una dintre priorităţile programului       
de reconstrucţie a Balcanilor să fie restabilirea circulaţiei pe Dunăre." UE este pregătită    
să aloce 1,3 miliarde de euro pentru deblocarea şenalului navigabil al Dunării,              
dar începerea programului este condiţionată de organizarea de licitaţii pentru desemnarea 
executantului respectivelor lucrări. "Cred că, până la sfârşitul anului, Dunărea va fi 
deschisă complet navigaţiei," a apreciat ministrul Băsescu.

Când am ajuns în Zemun, străzile erau cufundate în întuneric, pentru că sistemul energetic 
nu făcea faţă iluminatului public. Afară era cam răcoare şi nu am stat pe terasa 
restaurantului, ca data trecută. Când am intrat, chelnerii ne-au recunoscut şi ne-au venit 
în întâmpinare. Am citit imediat, în privirile lor, că şi-au dat  seama că eu şi Mile        
suntem invitaţii celor doi politicieni, iar aceştia nu sunt  nişte oameni săraci. Ne-au poftit 
într-un separeu, însă eu apucasem să zăresc că sala mare era plină de tineri şi am cerut 
să stăm acolo. Chelnerii ne-au explicat  că elevii claselor a XII-a ale unui liceu din Belgrad 
sărbătoreau obţinerea diplomei de bacalaureat şi ar putea să ne deranjeze cu chiotele       
şi muzica prea tare pe care dansau. Am insistat să stăm în aceeaşi sala cu ei şi am fost 
aşezaţi la o masă de unde puteam vedea tot. Nu avea să ne pară rău. 



Din păcate, nu mai aveau ciorba de peşte cu care ne delectasem data trecută.              
Le-am cerut  să ne pregătească un platou cu bucăţi de peşte fript, cartofi şi salată. 
Chelnerii ne-au întrebat dacă n-am dori să gătească pentru toţi patru un singur peşte,     
pe nume otero, însă Cezar Corâci a refuzat repede. Apoi ne-a explicat  că mâncase otero   
în Italia şi era cel mai scump peşte din meniul restaurantelor de lux. Până la urmă,       
deşi am mâncat  excelent, cina nu a egalat-o pe cea de data trecută. Iar preţul a fost      
pe măsura obrazului subţire a celor care ne invitaseră la masă: 200 de dolari.            
Când ne-am întors la hotel, m-am prăpădit de râs împreună cu Mile şi am ajuns               
la concluzia că toţi chelnerii din Balcani sunt la fel. Oricum, cina, dar mai ales plecăciunile 
cu care ne-au condus chelnerii la plecare au meritat banii. 

Însă ceea ce a valorat cel mai mult în această seară a fost  petrecerea tinerilor 
bacalaureaţi. Extraordinară ! Erau tineri şi frumoşi, iar fetele îţi răpeau, pur şi simplu, 
privirile. Păreau nişte sălbăticiuni eliberate, în sfârşit, înapoi în pădurea de unde fuseseră 
răpite acum 12 ani. Simţeai că trăiesc din plin, nu atât  bucuria că au păşit dincolo          
de unul din pragurile care marchează viaţa unui om, cât fericirea că au scăpat de război. 
Au dansat pe mese, au cântat  împreună cu formaţia care le interpreta toate piesele         
pe care le cereau şi bucuria lor era molipsitoare. La un moment dat, două fete şi un băiat 
au ieşit până în stradă şi s-au întors, după un sfert de oră, cu un taraf de ţigani,        
parcă desprins din filmele lui Kusturica. Când au intrat  muzicanţii, cântând din trompete    
şi saxofoane cunoscuta melodie din filmul “Vremea ţiganilor”, mi s-a ridicat părul în cap. 
Erau incredibil de autentici şi ne-au oferit  un spectacol senzaţional, de o vitalitate             
şi frumuseţe imposibil de descris în cuvinte. Deşi mi-ar fi plăcut să încerc s-o fac,            
în cele două minute în care am lipsit de la masă. Mă dusesem până pe malul Dunării, 
unde era linişte, pentru a-mi transmite corespondenţa pentru Ştirile de la miezul nopţii. 
Le-am povestit  lui Lucian Mîndruţă şi Adinei Goriţă despre ultimele evenimente             
din Kosovo, despre exodul sârbilor, despre isteria politicienilor. Am terminat repede              
şi m-am întors la nebunia tinerilor absolvenţi. Ne-am bucurat împreună că am scăpat     
de război. 

17 iunie 1999

Încă de dimineaţă, am plecat cu Mile la muncă. Deja aveam senzaţia că suntem acasă     
şi începusem să avem tabieturi şi să lucram într-un regim regulat. După ce ne trezeam, 
coboram să mâncăm ceva în restaurantul hotelului, mai ales de când Nelu îşi amintise    
să ne spună că micul dejun este inclus în preţul camerei. Nu ştia nici el cum de a uitat 
atâtea săptămâni să ne atragă atenţia. După micul dejun, de cele mai multe ori     
preferam să mergem la Media Center, unde cafeaua era foarte bună şi o puteam savura    
în linişte, răsfoind ziarele. Mile pleca apoi la Centrul militar de presă, să mai afle câte ceva 
de acolo, însă păstram tot timpul legătura şi ne anunţam dacă se întâmpla ceva deosebit. 



Majoritatea ziarelor se lăuda cu “odlikovanje” pe care le-au primit, pentru merite deosebite 
în sprijinirea luptei pentru apărarea patriei. Simţeam deja cum reînvie concurenţa,      
pentru că articolele erau scrise de parcă fiecare publicaţie ar fi fost singura care a primit 
decoraţie. Nu era doar o simplă medalie, pentru că Guvernul a anunţat că toate mijloacele 
de informare în masă care au sprijinit eforturile Armatei Iugoslave în acest război          
vor fi scutite de impozite pe o perioadă de 6 luni. În rest, ştirile semănau foarte mult.    
Cu excepţia, desigur, a cotidianului pro-guvernamental “Politika”, unde citeam azi pagini 
pline de omagii dedicate Armatei Iugoslave şi enorm de multă propagandă pentru cei      
de la Putere, combinată cu critici dure la adresa Opoziţiei. 

Sârbii erau foarte îngrijoraţi pentru bisericile şi mănăstirile din Kosovo, care erau 
incendiate de separatiştii albanezi. “Blic” amintea că majoritatea erau declarate              
de UNESCO monumente ale patrimoniului universal şi, după ce au fost avariate de schijele 
bombelor NATO căzute în apropiere, acum erau profanate şi distruse de albanezi. 
“Vecernje novosti” începuse de mai multe zile un serial, în care făcea un bilanţ                  
al distrugerilor suferite de lăcaşele de cult din Iugoslavia. Era impresionant, iar imaginile 
publicate - cutremurătoare. Mauro del Vecchio, comandantul forţelor italiene din KFOR      
a anunţat că militarii săi vor apăra toate mănăstirile şi bisericile care reprezintă              
un simbol pentru sârbi.  

Adevărul era că ziarele pe care le citeam ne ajutau să ieşim din clişeele în care, fără voie,  
începusem să intrăm de când se terminase războiul. Era foarte greu să-ţi muţi atenţia     
de la problemele din Kosovo, de la refugiaţi, trupe KFOR, UCK şi paramilitarii sârbi,         
de la lupta politică dintre Milosevic şi firava Opoziţie sârbă, şi să-ţi aminteşti că viaţa       
de zi cu zi are şi alte valenţe. Era vremea recoltei, se făcuse grâul şi ţăranii se întrebau 
care va fi preţul pe care îl va stabili Guvernul pentru un kilogram. Oamenii ar fi trebuit     
să se pregătească de plecarea în vacanţe şi apăruseră cozi în faţa Ambasadei Greciei, 
singura ţară din Spaţiul Schengen care acorda fără probleme vize de intrare sârbilor. 
Mâine, un grup de ziarişti sârbi şi străini a fost invitat  să participe la cursa inaugurală    
care marca reluarea zborurilor companiei aeriene JAT între Belgrad şi staţiunea Tivat     
din Muntenegru. Se terminau cursurile şcolilor şi se apropiau examenele de admitere.     
Şi, din nou, un colţ al ziarului, în care citeam programul întreruperilor de curent de astăzi 
din Belgrad, ne amintea de război. Iar pe pagina următoare, citeam promisiunea că,          
în luna iulie, problemele cu aprovizionarea cu energie electrică vor fi mai mici. 

                                            
                   Un copil sârb, la o demonstraţie anti-război în Belgrad



Ne-am distrat în această dimineaţă, citind că Arkan este indignat de hotărârea UEFA      
de a nu permite participarea echipei sale de fotbal, FC Obilic, în cupele europene.        
Motivul invocat de forul european era faptul că el este acuzat de crime de război.         
“Nu înţeleg ce legătură au aceste acuzaţii împotriva mea cu Obilic, pentru că eu            
nu mai am nici o funcţie în conducerea acestuia,” explica Arkan. “Vreme de doi ani         
am fost preşedintele clubului, însă acum preşedinte este soţia mea. Asta înseamnă        
că UEFA are ceva împotriva ei. Nu mai sunt nici măcar consilierul ei. Am fost doar până la 
1 ianuarie.” 

Premierul ungar Viktor Orban a declarat că susţine planul de autonomie propus             
de minoritatea maghiară din Vojvodina după conflictul din Kosovo, informează AFP.          
El a făcut apel la încheierea unui acord asupra statutului acestei comunităţi de 300.000   
de persoane, al cărei lider, Jozsef Kasza, a declarat că planul de autonomie a fost  elaborat 
în comun de maghiarii din Vojvodina şi de experţii Guvernului ungar. 

Mai mult decât autonomia, visul independenţei li se părea tot mai aproape              
liderilor albanezi din Kosovo. "UCK este, până în prezent, o armată de eliberare şi poate   
să se transforme într-o armată de apărare a unui Kosovo liber,” declara astăzi          
Hashim Thaqi, liderul politic al UCK. "Autodeterminarea rămâne unul din scopuri,          
unul din visele albanezilor." El a asigurat  că doreşte un Kosovo multietnic, în care           
vor da sârbilor garanţii că reprezintă o valoare pentru societatea albaneză.                
"Însă cel care are sânge pe mâini, sânge de copil, cel care a comis masacre,        
indiferent că este sârb, ţigan sau rus, nu poate fi iertat,” spunea Thaqi. Simţindu-se       
“cu sacii în căruţă”, el a refuzat să vorbească despre relaţiile cu Ibrahim Rugova,      
despre care a spus că va trebui să colaboreze cu UCK, dând de înţeles că balanţa     
forţelor politice nu mai este înclinată în favoarea acestuia. Înţelegând că riscă să dispară 
din viaţa politică a provinciei, Rugova a trimis-o la Priştina pe Edita Tahiri, care a anunţat 
că a venit  pentru a deschide un birou al Ligii Democratice din Kosovo (LDK),           
urmând să sosească şi el în cel mai scurt  timp. Edita Tahiri a declarat că independenţa 
provinciei Kosovo rămâne un obiectiv al LDK. "Continuăm pe calea unui stat independent 
numit Kosovo," a spus ea, pledând în favoarea creării unui guvern care să-i reunească     
pe reprezentanţii tuturor partidelor, ai UCK şi pe intelectualii cunoscuţi.

                          
                                  Refugiaţii albanezi se întorc în Kosovo



În acest timp, mii de refugiaţi albanezi continuau să se întoarcă în Kosovo,          
provocând enorme blocaje de circulaţie pe şoseaua dintre Kukes şi Prizren.                   
Cei 55 de kilometri de şosea erau, efectiv, ocupaţi de camioane, tractoare, automobile, 
căruţe şi alte vehicule, încărcate cu bagajele celor ce se întorceau acasă.                     
Din cauza aglomeraţiei, distanţa era parcursă în şapte ore şi, când un vehicul venea             
din sens opus sau vreo maşină avea o pană de cauciuc, coloana se oprea,              
blocând circulaţia. În ciuda acestor greutăţi, albanezii erau bucuroşi că se întorc acasă. 

Refugiaţii care veneau din Albania, intrând în Kosovo pe la Morina, formau o coloană       
de 30 de kilometri lungime. Reprezentanţii UNHCR încercau din răsputeri să monitorizeze 
trecerea lor şi să întocmească acte celor care nu mai aveau. Deşi nu prea aveau idee       
ce a mai rămas din casele lor, refugiaţii se încăpăţânau să se întoarcă în Kosovo.           
Nu mai contau avertismentele KFOR că zona este minată, că majoritatea satelor        
dintre Prizren şi Djakovica, unde sârbii şi separatiştii UCK s-au luptat până în ultimul 
moment, sunt arse. În afară de Prizren, care nu era prea afectat de bombardamente,    
însă puţine magazine mai erau deschise şi, oricum, majoritatea avea rafturile goale,      
cele mai multe localităţi din sudul provinciei, care au fost părăsite de locuitorii lor,            
au fost devastate în timpul celor trei luni de război.   

Forţele KFOR încă nu reuşiseră să ocupe poziţiile stabilite înainte de intrarea în Kosovo     
şi nu puteau stăpâni haosul. Francezii ajunseseră abia azi dimineaţă la ora 8.00              
în Kosovska Mitrovica, unde îşi amenajau cartierul general. Tancurile Leclerc, care aveau 
să sprijine desfăşurarea soldaţilor au avut  nevoie de 13 ore ca să ajungă din tabăra         
de la Kumanovo. În timp ce francezii se desfăşurau în Kosovska Mitrovica,                    
doi militari italieni deveneau primele victime din rândul forţelor internaţionale                  
de menţinere a păcii în Kosovo. Au fost grav răniţi de explozia unei mine. 

Comandantul suprem al Forţelor aliate în Europa, generalul american Wesley Clark,          
a avertizat în legătură cu riscul ca anumite grupuri paramilitare iugoslave să rămână        
în Kosovo. "Armata se retrage repede, soldaţii sunt grăbiţi, Poliţia se întoarce,                
de asemenea, iar noi îi supraveghem îndeaproape," a declarat  generalul american,       
într-un interviu acordat postului BBC la Bruxelles. "În ceea ce priveşte anumite grupuri 
paramilitare, nu este clar dacă s-au retras toate sau nu, iar noi vom verifica aceasta    
foarte amănunţit în următoarele săptămâni." 

Mi-am amintit că, ultima oară când l-am văzut, în seara când s-a semnat pacea, 
“scriitorul” Dragan ne-a avertizat să urmărim cu atenţie ce se va întâmpla în perioada 
aceasta şi vom înţelege că sârbii nu vor renunţa niciodată la Kosovo. El ne-a sugerat       
că membrii forţelor speciale sârbe se vor întoarce, incognito, în provincie şi aveam         
să-mi dau seama foarte repede că nu ne-a minţit. 

Până una-alta, soldaţii britanici din KFOR au stabilit un perimetru de securitate în jurul 
sediului Poliţiei din Priştina, pentru a permite anchetatorilor Tribunalului Penal 
Internaţional să caute dovezi ale unor eventuale crime de război. Occidentalii afirmaseră 
de mai multe ori că de aici ar fi fost  coordonate operaţiunile de epurare etnică                 
a albanezilor din Kosovo. Puţină lume mai spera, însă, să descopere eventuale probe        
în sediul Poliţiei din Priştina, pentru că sârbii au avut destul timp să le distrugă.             
Mai mulţi martori oculari au povestit  chiar că, în ultimele 3 zile, i-au văzut pe poliţiştii sârbi 
arzând dosare. 



În cursul după-amiezii, britanicii din KFOR au anunţat că ar fi descoperit un adevărat 
centru de tortură în fostul sediu al Poliţiei sârbe din Priştina. "Am găsit aici cuţite, 
bastoane, bâte de baseball având gravate sloganuri sârbeşti, o cutie plină cu mănuşi      
de box americane, elemente pornografice barbare şi droguri," a declarat  un reprezentant 
al KFOR. "Cel mai surprinzător este că această clădire nu pare să fi fost  un centru           
de detenţie special pentru victimele forţelor sârbe, ci doar un cartier general obişnuit           
al Poliţiei. Altădată, actele barbare comise aici erau, probabil, o chestiune de rutină". 

                      
                Instrumente de tortură găsite în sediul Poliţiei sârbe din Pristina

Acum, după retragerea militarilor sârbi, situaţia se schimbase şi victimele violenţelor    
erau sârbii. Azi-dimineaţă, au fost descoperite cadavrele a doi sârbi, Vlastimir şi Persa 
Stanisavljevic, care au fost  executaţi de UCK în casa lor din satul Sofalija, nu departe       
de Priştina. După-amiază, ignorând prezenţa trupelor KFOR, aproape în centrul Priştinei, 
luptătorii UCK au deschis focul asupra unui automobil înmatriculat în Nis, ucigându-l        
pe şofer. Incidente de acest fel erau frecvente, membrii UCK trăgând asupra oricărui 
automobil în care li se părea că ar circula vreun sârb. 

Din acest  motiv, aseară, în apropiere de Stimlje, doi ziarişti britanici şi călăuza lor au fost 
răniţi de gloanţele trase dintr-o pădure asupra lor. Reporterul Simon Houston şi fotograful 
Chris Wyatt, de la cotidianul “Daily Record” din Glasgow, precum şi călăuza lor,     
albanezul Xherdet Shabani, se întorceau cu un automobil la Stimlje, când mai mulţi 
necunoscuţi au început să tragă cu pistoale automate asupra lor. “Cred că erau albanezi 
din UCK şi ne-au confundat  cu sârbii care se refugiază din Kosovo,” povestea Houston. 
“Călăuza ne-a spus să nu oprim şi am călcat pe acceleraţie, în timp ce ei trăgeau în noi. 
Mi-am dat seama ce se întâmpla, doar când o aşchie m-a lovit în cap.”

În acest  timp, în Serbia războiul făcea victime şi după semnarea acordului de pace. 
Dimineaţa, Veselka Ristic, o femeie de 54 de ani din satul Veliko Vojlovce, de lângă 
Leskovac, a ieşit să-şi sape grădina. După o jumătate de oră, vecinii au auzit  o explozie şi, 
când s-au dus să vadă ce s-a întâmplat, au găsit-o pe femeie sfârtecată de explozia      
unei bombe cu fragmentaţie. Una dintre miile de bombe nedetonate, împrăştiate peste tot 
în Iugoslavia, dar mai ales în Kosovo. 



Neutralizarea bombelor lansate în Marea Adriatică de avioanele NATO, din cauza          
unor dificultăţi întâmpinate la întoarcerea din misiunile împotriva Iugoslaviei, va începe     
în scurt timp, a anunţat  Statul Major al Marinei italiene, citat  de AFP. Bombele a căror 
recuperare nu prezintă pericol vor fi pescuite şi aduse pe uscat pentru a fi detonate,       
iar cele irecuperabile vor fi neutralizate prin detonare la faţa locului. O sursă judiciară        
a anunţat  că Marina militară italiană a comunicat Parchetului din Veneţia că este imposibil 
să se recupereze bombele, din motive de securitate. "Detonarea la faţa locului,             
prin încărcături explozibile ghidate de la distanţă şi reducerea impactului asupra mediului 
înconjurător vor fi asigurate prin tehnici sofisticate ale marinei,” se explică                    
într-un comunicat. El precizează că geniştii italieni au reperat până în prezent                
23 de bombe, după cercetarea a 95% din teritoriul care le-a fost repartizat.            
Primele bombe au fost  găsite din întâmplare, la 10 mai, de către pescarii din regiune,     
trei dintre aceştia fiind răniţi de explozia unui proiectil. Circa 160 de bombe au fost 
aruncate în nordul şi sudul Mării Adriatice din avioanele aliate. 

În Serbia continuau să apară bilanţuri ale pagubelor provocate de bombardamente. 
Maiorul Milomir Mijatovic, comandantul aeroportului Ponikve, de lângă Uzice, care a fost 
ţinta raidurilor aeriene încă din prima zi de război, a declarat că pe aeroport au căzut    
470 de proiectile. El a explicat că, deşi apărarea antiaeriană era asigurată majoritar        
din rezervişti, aceştia au reuşit  să respingă o bună parte din cele 36 de raiduri aeriene    
ale NATO, fără ca vreun sârb să fie ucis. Slobodan Bosiljkov, directorul principalei rafinării 
din Serbia, cea de la Pancevo, a anunţat că pagubele provocate de bombardamentele 
NATO depăşesc 650 de milioane de dolari. Încă din primele zile de război, au fost distruse 
dispozitivele de alimentare şi principalele instalaţii. Deşi a fost imediat închisă, rafinăria     
a fost  bombardată în continuare, astfel încât, în prezent, cei 1.700 de angajaţi au rămas 
fără locuri de muncă. 

Apropo de distrugeri şi de reconstrucţie, povestea vinderii fabricii “Zastava” din Kragujevac 
începea să se confirme. Astăzi, Milan Beko, preşedintele Consiliului de administraţie,        
a anunţat că pregăteşte un plan de reconstrucţie a fabricii. “Guvernul trebuie să se decidă 
dacă îl pune în aplicare sau nu. Repunerea în funcţiune a fabricii este, însă, necesară      
din raţiuni economico-sociale.” După care, ca din întâmplare, Beko a pomenit că italienii   
de la FIAT ar putea deveni parteneri de perspectivă pentru “Zastava”. El a povestit             
că a luat legătura cu ambasadorul Italiei la Belgrad, pentru că militarii italieni au primit 
supravegherea regiunii din jurul oraşului Pec. Aici, se afla fabrica “Ramiz Sadic”, unde       
se găseşte unica presă de caroserii de camion din Balcani, care ar putea începe să lucreze 
imediat pentru “Zastava”. Şi – încă o simplă coincidenţă – reprezentanţii sindicatului 
“Cobas”, care reprezintă interesele muncitorilor din concernele FIAT şi Alfa Romeo,          
au sosit  astăzi la Kragujevac şi i-au înmânat  lui Milan Beko o donaţie de 200.000 DM, 
pentru angajaţii de la “Zastava”. După care au declarat că intenţionează să mai strângă, 
pentru a-i ajuta, încă 1 milion DM. 



Duma de Stat  a Rusiei a votat în unanimitate o rezoluţie prin care cere ca secretarul 
general al NATO Javier Solana să fie judecat pentru "crime împotriva umanităţii",  
relatează AFP. Deputaţii au votat cu 299 de voturi pentru, nici unul împotrivă şi nici           
o abţinere o propunere a vicepreşedintelui camerei, Serghei Baburin, reprezentant           
al formaţiunii Puterea poporului, apropiată de comuniştii care deţin majoritatea în Dumă. 
"Luând decizia de a lansa o acţiune militară împotriva Republicii Federale Iugoslavia,     
înalţii reprezentanţi ai NATO – şi, în special, Solana - au înfăptuit o crimă militară             
şi trebuie să răspundă pentru crimele împotriva umanităţii comise în cadrul acestei 
agresiuni," se afirmă în textul votat de deputaţi.

                    
                        Coloane de refugiaţi albanezi se întorc în Kosovo

Situaţia politică în Serbia a rămas neschimbată. În timp ce Opoziţia solicita ridicarea    
stării de război şi demisia lui Slobodan Milosevic, formaţiunile de la Putere nici nu voiau        
să audă despre aşa ceva. Partidul Democratic Reformist din Vojvodina a anunţat             
că va începe, împreună cu alte şase formaţiuni care alcătuiesc Uniunea Partidelor 
Democratice, strângerea de semnături prin care va cere demisia preşedintelui iugoslav. 
Partidul Noua Democraţie a comunicat că situaţia din Kosovo şi Metohia nu mai poate fi 
tolerată şi a făcut apel la Naţiunile Unite să asigure securitatea locuitorilor din provincie    
şi să dezarmeze gherilele UCK: “Televiziunea naţională închide ochii şi se preface            
că nu ştie că în Metohia nu a mai rămas nici un sârb şi că prigoana şi crimele care          
se petrec în Kosovo vor determina ca această regiune, care a aparţinut de veacuri Serbiei, 
să rămână fără sârbi.” 

Partidul Democrat din Serbia a atras atenţia că rezoluţia ONU privind demilitarizarea UCK 
nu prevede şi dezarmarea acestei formaţiuni. “Rezoluţia conţine termenul                     
de demilitarizare, dar nu spune nimic despre dezarmarea UCK,” a declarat                
Vojislav Kostunica, preşedintele partidului. “Ieri, la Kosovopolje, generalul Michael Jackson 
a greşit  spunând că militarii KFOR îi dezarmează pe teroriştii UCK. Până acum,                 
i-au dezarmat doar pe luptătorii izolaţi întâlniţi pe şosele, însă nu au intrat în nici o bază    
a acestora, unde se află munţi de armament.” 



Ivica Dacic, purtătorul de cuvânt al SPS, a solicitat sârbilor să rămână în Kosovo               
şi să aştepte ca forţele internaţionale de menţinere a păcii să-şi îndeplinească misiunea    
şi să le asigure o viaţă normală. El a subliniat că reprezentanţii comunităţii internaţionale 
s-ar fi convins că, în Kosovo, factorul de destabilizare îl reprezintă bandele de terorişti       
şi separatişti albanezi. “Starea de război va fi ridicată când se va finaliza       
implementarea planului de pace, conform înţelegerilor tehnico-militare,” a răspuns el 
formaţiunilor din Opoziţie. Întrebat despre activitatea executivului, în condiţiile în care 
membrii SRS şi-au depus demisiile, Dacic a răspuns că Guvernul Serbiei           
funcţionează normal, iar radicalii trebuie să rămână pe posturile lor, în interesul statului     
şi al poporului. 

Într-adevăr, Partidul Radical din Serbia (SRS) a organizat astăzi o conferinţă de presă, 
anunţând că rămâne în guvern, însă nu din cauza decretului preşedintelui                  
Milan Milutinovic, ci doar pentru a asigura funcţionarea acestuia până la ridicarea         
stării de război şi formarea unui alt guvern. “Atât timp cât era în vigoare starea de război, 
nu era nevoie de un decret prezidenţial pentru a-i menţine în guvern pe miniştrii radicali,” 
a precizat Vojislav Seselj. “Miniştrii noştri îşi vor continua activitatea până la numirea    
unui alt guvern, însă trebuie să amintesc că ei ocupă doar portofolii tehnice.                 
De acum încolo, discuţiile cu SPS şi JUL se vor axa numai pe astfel de probleme.”    
Miniştrii SRS nu participaseră la şedinţele de guvern din ultimele două zile, în semn         
de protest, însă au anunţat că vor lua parte la şedinţele viitoare. Seselj a spus că        
SRS nu are nevoie de aprobarea Parlamentului pentru a se retrage din guvern, mai ales   
că acesta se va întruni abia la 1 octombrie. El a adăugat că nu Guvernul Serbiei               
a vândut Kosovo şi şi-a exprimat încrederea că provincia va scăpa de sub cizma 
cotropitorilor şi va reveni sub autoritatea guvernelor sârb şi iugoslav. “SRS doreşte 
organizarea alegerilor anticipate la toate nivelurile, însă acest lucru nu este posibil,        
atât timp cât Kosovo este sub ocupaţie.” 

China a respins explicaţiile date de Statele Unite pentru bombardarea, luna trecută,          
a ambasadei Beijingului la Belgrad, a informat  agenţia China Nouă. Explicaţiile furnizate 
ieri de subsecretarul de stat american Thomas Pickering ministrului chinez al Afacerilor 
Externe Tang Jiaxuan "nu sunt convingătoare" şi "de aceea, guvernul şi poporul chinez    
nu pot accepta concluzia potrivit  căreia bombardamentul a fost  o greşeală", a precizat 
agenţia de presă chineză. China Nouă adaugă că şeful diplomaţiei chineze a invitat        
din nou SUA să furnizeze "o explicaţie satisfăcătoare" pentru bombardamentul din 7 mai. 

Interesant este cât  de mult  i-a deranjat pe cei de la Putere comunicatul Sfântului Sinod     
al Bisericii Ortodoxe Sârbe, prin care se cerea demisiile guvernului şi a preşedintelui 
Milosevic. Ivica Dacic dădea lecţii de morală: “Fiecare biserică trebuie să fie alături          
de popor şi de organele statului şi nu să se pună împotriva intereselor lor.” Vojislav Seselj 
se prefăcea nepăsător: “Întotdeauna, implicarea bisericii în politică a avut efecte minime. 
Nu uitaţi că toţi cei care au agitat spiritele în Sfântul Sinod au pierdut apoi alegerile.” 



                      
                             Elicopterele KFOR supraveghează Pristina

Apelul lansat de Biserica Ortodoxă Sârbă era considerat de către Opoziţie un factor în plus 
de presiune asupra lui Milosevic. "Biserica nu poate să provoace plecarea sa, dar are        
o anumită influenţă în societate,” comenta Vesna Pesic. "Oamenii încep să ajungă             
la concluzia că nu au nici un viitor cu Milosevic." Spre deosebire de alţi lideri ai Opoziţiei, 
fosta preşedintă a Alianţei Civice din Serbia avea rezerve cu privire la sfârşitul politic        
al preşedintelui iugoslav. Ea era de părere că s-ar putea ca Iugoslavia să-şi continue 
drumul pe panta descendentă pe care se află în ultimii 10 ani şi că, înainte de orice 
alegeri, ar fi bine ca Milosevic să mai piardă din putere. "Am ajuns la sfârşitul chestiunii 
naţionale sârbe. Cu Kosovo este pentru a treia oară, după Croaţia şi Bosnia, când sârbii 
sunt expulzaţi dintr-un teritoriu. Acum, avem în Serbia minorităţi reduse, mai uşor         
de administrat. Putem să ne concentrăm asupra unei alte noţiuni a naţiunii, mai politică,  
şi să nu ne mai referim tot la etnicitate." 

La rândul său, Zoran Djindjic se străduia să convingă comunitatea internaţională             
să nu izoleze Serbia din cauza preşedintelui Slobodan Milosevic. “Ar fi tragic dacă,       
după război, sârbii vor fi victimele pãcii," a declarat el la Budapesta. "Milosevic nu este 
singura problemă din Iugoslavia. După democratizarea ţării, trebuie să apară figuri noi    
pe scena politică sârbă. Nu indivizii trebuie să câştige, ci un nou concept politic.” 
Preşedintele Partidului Democrat a explicat  că, dacă alegerile ar fi organizate rapid,          
ar putea fi câştigate din nou de Slobodan Milosevic, datorită maşinăriei de propagandă    
pe care o are la dispoziţie. El spera ca, în câteva luni, Opoziţia să câştige încrederea 
oamenilor şi viitoarele alegeri: "Există speranţa ca un nou concept politic democratic      
să poată fi pus în practică în Iugoslavia, fără vărsare de sânge."

Problema Opoziţiei rămânea, însă, lipsa de răbdare. Sperând că vor putea profita            
de conjunctura favorabilă a declinului popularităţii lui Slobodan Milosevic, liderii Opoziţiei 
se pripeau şi făceau greşeală după greşeală. Astăzi, am aflat detalii despre întâlnirea      
de sâmbătă, din oraşul muntenegrean Njivice, dintre ei şi emisarul american pentru 
Balcani Richard Gelbard. La reuniune au participat fostul premier iugoslav Milan Panic, 
fostul guvernator al băncii centrale Dragoslav Avramovic, liderul Partidului Democrat   
Zoran Djindjic, preşedintele partidului Social Democraţia Vuk Obradovic, liderul Alianţei 
Civice Goran Svilanovic şi preşedintele Partidului Democrat-Creştin Vladan Batic,         
adică liderii coaliţiei “Alianţa pentru Schimbare”, alături de personalităţi marcante           
din guvernul Muntenegrului. 



"SUA doresc să încurajeze procesul democratic din Serbia, cu condiţia ca Opoziţia să dea 
dovadă de coeziune," le-a spus Gelbard, care a subliniat că "răsturnarea lui Milosevic       
de la putere este problema poporului său şi nu a guvernului american". El a evocat 
posibilitatea de a promite o recompensă celor care vor ajuta la aducerea lui Milosevic       
în faţa TPI, adăugând că nici premierul Momir Bulatovic nu va scăpa de inculparea    
pentru crime de război, “deoarece a condus guvernul federal în timp ce în Kosovo           
au fost comise crime abominabile”. În afară de promisiuni şi sfaturi, liderii Opoziţiei sârbe 
nu au primit nimic. În schimb, întâlnirea lor cu reprezentantul american avea să fie       
bine speculată de presa subordonată Puterii de la Belgrad, care i-a acuzat făţiş de trădare 
şi pactizare cu cei care au bombardat Iugoslavia, acuzaţii suficient de serioase                
ca să-i compromită în faţa sârbilor. 

Eram dezamăgit de atitudinea liderilor Opoziţiei, mai ales că, într-adevăr,          
conjunctura politică le era favorabilă. Săptămânalul “NIN” a publicat rezultatele            
unui sondaj telefonic, conform căruia mai puţin de 50 % dintre sârbi sunt de acord            
cu afirmaţiile lui Slobodan Milosevic, conform cărora Serbia a învins Alianţa Nord-Atlantică. 
Din 200 de apeluri telefonice gratuite, recepţionate din întreaga Serbie (mai puţin Kosovo 
şi Metohia), numai 46 % dintre cei care au sunat au fost  de părere că Serbia a ieşit 
învingătoare din acest război. Ceva mai mult de o treime dintre cei chestionaţi erau        
de acord cu planul de pace Cernomîrdin-Ahtisaari şi numai 41 % credeau că condiţiile 
impuse de acesta sunt mai bune decât  cele prevăzute în acordul de la Rambouillet.  
Printre ţările considerate de sârbi drept prietene se număra Grecia (52 % dintre cei 
intervievaţi) şi Rusia (48,5 %). Conform sondajului, doar 29,5 % dintre sârbi cred          
că Rusia îi va ajuta cel mai mult  după terminarea războiului. 52 % sunt de părere            
că sârbii din Kosovo nu doresc să-şi părăsească gospodăriile şi să se refugieze               
din provincie, iar 64 % nu cred că sârbii ar fi comis crimele de război de care sunt acuzaţi. 

Discuţiile ruso-americane legate de participarea Rusiei la KFOR au fost reluate astăzi       
la Helsinki, informează AFP. “Şeful statului rus dezaprobă categoric refuzul occidentalilor 
de a acorda Rusiei un sector în Kosovo şi va căuta mijloacele prin care să se opună   
acestui lucru," i-a transmis Boris Elţîn, la telefon, ministrului Apărării Igor Sergheev,          
care se afla la Helsinki. La sfârşitul discuţiilor de astăzi, ministrul Afacerilor Externe      
Igor Ivanov a declarat că Rusia şi Statele Unite nu au rezolvat  încă problema staţionării 
trupelor ruse în Kosovo, dar au ajuns la un acord privind participarea Moscovei                
la structurile de comandă ale KFOR. El nu a precizat dacă Rusia a acceptat, până la urmă, 
să îşi pună trupele sub comanda NATO, aşa cum cereau Statele Unite, sau dacă s-a găsit 
o eventuală formulă mai suplă. Convorbirile lor au fost întrerupte în timpul nopţii,         
după 8 ore de negocieri, fără încheierea vreunui acord, chiar dacă ministrul american         
a vorbit despre "progrese în toate domeniile”.



                                
                                         Sârbii pleacă din Kosovo

Am reuşit  să citesc pe Internet o revistă a presei ruse de astăzi, care vorbea            
despre dificultăţile pe care le întâmpina Rusia pentru a-şi aproviziona şi a-şi întări 
efectivele aflate în Kosovo. Cotidianul “Segodnia” titra pe prima pagină: "Pentru a intra     
în Kosovo, soldaţii ruşi ai păcii trebuie să facă înconjurul lumii". Articolul sublinia             
că tentativele Ministerului de Externe şi ale Statului Major al Armatei Ruse, de a obţine    
un culoar aerian din partea Ungariei, României şi Bulgariei pentru a ajunge la Priştina,    
nu au nici o perspectivă de succes. "De la extinderea NATO spre est, întregul spaţiu aerian 
al Europei este controlat de facto de Alianţă," nota, la rândul său, cotidianul   
"Nezavisimaia Gazeta". "Nu există o fraternitate slavă în nici o altă parte decât în Rusia, 
Belarus şi, în parte, în Ucraina. Bulgarii, polonezii, cehii vor face toţi ce le va ordona        
cel mai puternic. Iar ţările care nu sunt încă membre ale NATO o vor face cu şi mai mare 
ardoare decât cele care sunt deja membre. Rusia a apărat singură Iugoslavia. Ea s-a trezit 
unica disidentă din lumea întreagă. Poate să fie mândră, însă în stadiul actual                 
al economiei ruse este imposibil să transforme această solitudine orgolioasă                 
într-o contrapondere reală faţă de Statele Unite."

După transmisia pentru Ştirile de la 19.30, m-am interesat la Bucureşti şi am aflat că,    
într-adevăr, autorităţile române au respins printr-o notă verbală solicitarea Federaţiei 
Ruse, adresată în 13 iunie, privind survolarea teritoriului nostru de către şase avioane          
cu echipament militar. Viorel Ardeleanu, directorul Direcţiei NATO din Ministerul              
de Externe, a declarat în plenul Parlamentului că se poate reveni asupra solicitării 
Federaţiei Ruse, doar când va exista o notificare în acest sens din partea NATO.             
De altfel, încă de la început, Rusia nu şi-a pus mari speranţe în obţinerea acordului         
de survol din partea României şi solicitarea sa nu a avut, conform uzanţelor diplomatice    
şi militare, un caracter oficial. S-a făcut printr-o notă verbală, iar refuzul ţării noastre        
a fost transmis printr-o modalitate similară. 

O altă veste pe care am auzit-o în timp ce îmi aşteptam rândul la Ştiri m-a făcut             
să mă bucur că “scriitorul” Dragan nu mai trece pe la hotel “Toplice”. Nu ştiu cum            
i-aş fi justificat decizia de astăzi a Guvernului, care a hotărât să interzică accesul             
pe teritoriul României pentru Slobodan Milosevic, membrii familiei sale şi demnitarii       
din guvernele Iugoslaviei şi Serbiei. În total, hotărârea de guvern viza 284 de cetăţeni 
iugoslavi, dintre care 105 membri ai guvernului, 65 de politicieni şi 114 de persoane     
care au sprijinit regimul de la Belgrad. Până şi Nelu a auzit  de această iniţiativă                
a României şi m-a întrebat ce i-a apucat pe cei de la Bucureşti, pentru că nimeni            
nu ne ceruse o astfel de hotărâre şi nici o altă ţară nu anunţase, deocamdată,             
ceva similar. 



Deşi nu le-au aprobat ruşilor trecerea prin spaţiul lor aerian, autorităţile bulgare au decis 
astăzi ridicarea embargoului impus din 22 martie Iugoslaviei, privind exportul şi tranzitul 
produselor petroliere. Principalul punct de frontieră cu Iugoslavia, de la Kalotina,              
a fost redeschis, iar directorul unei companii private de transport rutier a anunţat            
că autobuzele sale vor relua, de azi, cursele între Sofia şi Nis, care ar putea să fie 
prelungite până la Belgrad, pe şoselele secundare care nu au fost avariate                     
de bombardamente. 

                     
                                Militarii ruşi pe aeroportul din Pristina

Militarii NATO aflaţi la Timişoara pentru a coordona survolarea teritoriului românesc          
de către avioane ale Alianţei vor rămâne în România "cât timp NATO şi România vor dori 
să colaboreze pentru supravegherea operaţiunilor aeriene în Balcani", a declarat      
agenţiei Mediafax, David Asjes, ofiţer al Armatei americane. Acordul tehnic încheiat      
între România şi NATO nu prevede un termen fix pentru încheierea misiunii.            
Ofiţerul american a arătat că facilităţile oferite de aeroportul de la Timişoara               
"sunt  tot  ceea ce trebuie" pentru îndeplinirea misiunii echipei NATO. Specialiştii Alianţei 
deţin propriul sistem de recunoaştere amic-inamic a avioanelor şi primesc date               
de la Sistemul Integrat de Supraveghere a Spaţiului Aerian de care dispune România.

Seara, înainte de a coborî la cină, am urmărit  jurnalul RTS. A meritat ! În loc să vorbească 
despre toate aceste probleme pe care mi le notasem de-a lungul întregii zile,           
despre refugiaţii din Kosovo care continuau să sosească în valuri în toate localităţile 
Serbiei sau măcar despre întâlnirea dintre generalul Michael Jackson şi patriarhul Pavle, 
care a ajuns la Priştina, jurnalul conţinea doar propagandă. Ba chiar se anunţase            
că situaţia de la Priştina şi Kosovopolje s-ar fi normalizat. Oricum, începutul a fost          
cel puţin amuzant pentru cineva care a apucat să trăiască într-un regim totalitar. 

RTS a reluat, pur şi simplu, discursul preşedintelui Slobodan Milosevic, rostit  zilele trecute 
la inaugurarea lucrărilor de reconstrucţie a podului peste Dunăre de la Beska.            
După care crainica a prezentat un mesaj primit prin fax, de la nu ştiu ce firma din Elveţia, 
care dorea să finanţeze reconstrucţia podului. A urmat un apel al Guvernului federal     
către sârbii din Kosovo, care erau rugaţi să nu părăsească provincia, fiind asiguraţi          
că forţele internaţionale de menţinere a păcii îi vor dezarma pe luptătorii UCK.        



Desigur, mesajul începea cu sublinierea că Iugoslavia şi-a îndeplinit, până acum,         
toate obligaţiile asumate prin acordul de pace. A urmat un reportaj din Kosovo,                  
în care generalul Jonathan Bailey, adjunctul comandantului KFOR, ţinea un discurs           
în faţa sârbilor dintr-o localitate din Kosovo şi îi asigura că îi va proteja pe toţi                 
şi nu va tolera ameninţări şi acţiuni criminale. Spre marea satisfacţie a sârbilor,           
care l-au aplaudat furtunos, generalul a folosit expresia “aşa-numita UCK”, atunci când      
a vorbit  de demilitarizarea organizaţiei separatiste. Am mai privit  puţin şi, când au început 
să curgă ştirile despre liderii şi presa internaţională care dezavuau acţiunile UCK şi cereau 
rezolvarea urgentă a situaţiei din Kosovo, m-am plictisit şi am plecat să mănânc. 

După cină, am ieşit cu Mile la barul muntenegrenilor de lângă hotel, unde am ascultat 
liniştiţi muzică bună la Radio Nostalgija, iar eu mi-am pregătit corespondenţa pentru Ştirile 
de la miezul nopţii. În care, pe lângă un rezumat al zilei, am adăugat informaţia              
că patriarhul Pavle a sosit în această seară la sediul Patriarhiei din Pec, unde va rămâne    
în continuare, alături de credincioşii sârbi care s-au refugiat aici. La sosire, el le-a reamintit 
oamenilor care l-au întâmpinat de vorbele lui Iisus: “Cei care vor îndura până la capăt, 
aceia se vor mântui.” 

18 iunie 1999

“În week-end-ul ăsta nu vor circula autobuzele ! O să fie tot mai greu.” Acestea au fost 
cuvintele cu care ne-a întâmpinat Nelu la cafeaua de dimineaţă. Tocmai mâncasem          
o omletă. Problema nu apăruse din cauza Primăriei, care avea bani să cumpere carburanţi, 
ci a guvernului, care nu mai avea de unde să o aprovizioneze. Cantitatea livrată            
abia dacă putea să acopere necesarul pentru funcţionarea sistemului de alimentare cu apă 
şi a maşinilor Salubrităţii. Adevărul era că mai exista încă motorină pentru agricultura      
şi poate că s-ar fi găsit şi pentru transportul în comun, însă regimul de la Belgrad     
găsise un nou instrument de a şicana Opoziţia. Primăria era condusă de partidul             
lui Vuk Draskovic şi pentru problemele din transport, lumea îl înjura pe primarul Mihajlovic. 
În plus, era un subtil avertisment către populaţie. În acest fel, liderii SPS demonstrau 
susţinătorilor Opoziţiei că nu ajunge să câştige mici felii din tortul Puterii, atât timp       
cât frâiele erau în mâinile altcuiva. Reacţia conducerii Primăriei era slabă, deocamdată, 
mulţumindu-se să facă apel la Guvern să le permită achiziţionarea de carburanţi             
de pe piaţa liberă, nu doar din sistemul de stat. 

Oricum, m-a mirat  suficient că au reuşit  să repare rapid sistemul de aprovizionare cu apă. 
Astăzi, rezerva Belgradului a atins 85 % din capacitatea normală, ceea ce anula           
orice problemă. Primăria a anunţat  că va începe deratizarea şi dezinsecţia şi în câteva zile 
vom scăpa de ţânţari, pentru că vor putea fi pulverizate substanţe chimice din avion.  
Când mă gândeam că la noi, ne luptăm în fiecare vară cu ţânţarii, fără ca vreunui primar 
să-i pese, mă umfla râsul amintindu-mi că, spre finalul războiului, edilii oraşelor iugoslave 
îşi cereau scuze locuitorilor că nu puteau ridica avioane, să facă dezinsecţia la timp. 

Pentru a da încă un semnal sârbilor că reconstrucţia ţării a început, s-a anunţat              
şi organizarea unei licitaţii pentru refacerea clădirii Guvernului, greu avariată de bombe, 
după proiectul lui Nikolai Krasnov, arhitectul care a ridicat-o. Autorităţile îşi demonstrau    
şi grija pentru provincia Kosovo, pentru a arăta că încă mai aparţine Serbiei.         
Ministrul Industriei anunţa azi că Priştina va rămâne fără curent electric şi apă,           
dacă trupele KFOR nu vor asigura securitatea lucrătorilor companiei de electricitate EPS. 



         
                Clădirea Guvernului Serbiei, distrusă de bombardamente

Erau necesare lucrări de reparaţii la instalaţiile de la Belacevac şi Dobro Selo,                   
la termocentralele Kosovo A şi B şi la liniile de înaltă tensiune, însă toate se aflau în zone 
în care UCK îşi făcea de cap. Covic spunea că Serbia are capacitatea de a livra energie 
electrică tuturor consumatorilor din Kosovo, însă instalaţiile trebuie reparate.               
Încă un mic instrument de presiune. 

Iniţiativa sindicaliştilor de la FIAT nu a trecut neobservată şi ziarele şi-au făcut datoria, 
continuând să sugereze că uzinele italiene ar putea deveni partener pentru fabrica          
de automobile “Zastava” din Kragujevac. Începeam să cred că, în intermedierea afacerii, 
politicienii de la Putere au fost  mână în mână cu cei din Opoziţie, pentru că ideea cu FIAT 
prea era indusă din toate părţile. Lucrurile nu stăteau la fel, în schimb, în turism. 
Principala zonă turistică era superbul litoral al Adriaticii, aflat în Muntenegru.                 
Aici erau prognozate pierderi de 100 de milioane de mărci în acest an, deoarece            
nu se putea conta nici măcar pe 20 % din turiştii de anul trecut. Velibor Zolak,     
directorul agenţiei de turism a Muntenegrului, îi prevenea pe sârbi că, atât timp            
cât hotelurile muntenegrene plătesc curentul în valută, îi va considera pe sârbi          
turişti străini, percepându-le tarife ca atare. În Iugoslavia era menţinut dublul regim 
turistic, cu tarife diferenţiate pentru sârbi, faţă de străini. 

Washingtonul a cerut  în mod oficial, cetăţenilor sârbi din Kosovo să nu părăsească 
provincia şi să aibă încredere în KFOR, informează AFP. Apelul a fost lansat de purtătorul 
de cuvânt al Departamentului de Stat  James Foley, care a afirmat  că "NATO şi KFOR     
sunt hotărâte să creeze în Kosovo un climat de securitate, care să fie la fel de benefic 
pentru fiecare dintre comunităţile care trăiesc acolo".

Patriarhul Pavle obţinuse ieri de la generalul Michael Jackson promisiuni ferme               
că militarii KFOR vor proteja aşezările şi bisericile sârbilor, vizate în mod special              
de separatiştii albanezi, care vedeau în ele un simbol al culturii celor pe care îi urau   
pentru greşelile conducătorilor lor. Secretarul general al NATO Javier Solana promitea     
că, în maximum 4 luni, UCK nu va mai deţine nici o armă. Hashim Thaqi, liderul UCK,        
îi ruga pe sârbi să revină la casele lor, pentru că nu au de ce să se teamă.                
Apeluri zadarnice, pentru că exodul continua. 15.000 de oameni plecaseră din regiunea 
Dragas, anunţa un ziar, adăugând că sediul Poliţiei sârbe din localitate a devenit        
cartier general al UCK. Refugiaţii povesteau că terasele din piaţa centrală a oraşului      
erau pline de luptători UCK, cu armele la vedere, iar incidentele continuau.  



Pe de o parte, se anunţa că germanii din KFOR le-au pus în vedere separatiştilor albanezi 
să nu mai poarte arme, anunţându-l pe Ekrem Rexha, cel care îşi spunea          
“comandantul Drini”, că vor dezarma orice luptător UCK care va umbla înarmat              
pe străzile Prizren-ului. Pe de alta, un băiat de 16 ani a fost ucis în timpul unui atac   
lansat de UCK împotriva unui convoi de refugiaţi sârbi care se întorcea în Kosovo,     
venind din Muntenegru. Erau vreo 50 de sârbi din Pec, care nu au vrut să ţină cont        
de avertismentele poliţiştilor muntenegreni şi au căzut într-o ambuscadă organizată        
de UCK lângă satul Savine Vode, la 5 km de graniţa cu Muntenegru. Sârbii avea şi ei arme 
şi au tras împotriva atacatorilor, omorând doi dintre ei.

Germanii din KFOR şi-au luat treaba în serios şi au intrat  peste luptătorii UCK               
care ocupaseră sediile Poliţiei şi Primăriei din Prizren. Cu această ocazie, au eliberat        
15 persoane “arestate” de albanezi şi au confiscat o rachetă, 50 de pistoale mitralieră 
Kalaşnikov, cătuşe, pistoale şi muniţie. În clădire, germanii au găsit cadavrul unui bărbat 
de 70 de ani, legat cu lanţuri de un scaun şi omorât în bătaie. Încă de marţi,                 
de când au venit, luptătorii UCK au început  să percheziţioneze case şi să îi “aresteze”     
pe sârbi sau pe ţigani, acuzaţi că ar fi colaborat cu sârbii. Incidentul i-a iritat                  
pe disciplinaţii militari germani, care le-au pus încă o dată în vedere albanezilor              
că nimeni nu mai are voie să umble înarmat prin oraş.

La Priştina, trupele KFOR au adunat până acum 200 de automate şi 172 de pistoale.       
La Srbica, însă, luptătorii UCK au năvălit cu maşinile pe străzi şi au început să tragă       
rafale de mitralieră, pentru a-i teroriza pe localnici. Militarii francezi de la Kosovska 
Mitrovica au trimis rapid câteva blindate şi tancuri, cerându-le albanezilor să-şi predea 
armele. Informaţia o aflasem prin Internet, de pe „mirc”. Sârbul care o anunţase      
spunea că, în jurul prânzului, militarii KFOR şi luptătorii UCK stăteau faţă în faţă              
şi negociau aprins dezarmarea.  

Pe de o parte, Guvernul iugoslav a deschis azi la Priştina un birou al Comitetului       
pentru Cooperare cu KFOR, condus de Stanimir Vukicevic, reprezentant al Ministerului     
de Externe. Comitetul fusese creat pe 11 iunie, de Guvernul iugoslav, la conducerea 
acestuia fiind numit Nebojsa Vujovic, adjunctul ministrului federal de Externe.                
Pe de alta, un sârb a fost împuşcat lângă sediul Poştei din Priştina şi dus în stare gravă     
la spital de militarii KFOR. Mai târziu, un grănicer iugoslav dintr-o patrulă a fost  grav rănit 
de tiruri de armă provenind dinspre teritoriul Albaniei, la postul de frontieră muntenegrean 
de la Bozaj. 

La Zegra, puşcaşii marini americani au dezarmat 200 de albanezi, iar la Gnjilane - alţi 116. 
După ce au fost sechestraţi trei zile, fraţii Boban şi Slavisa Krstic din Priştina, răpiţi            
de albanezi, au reuşit să scape şi se ascundeau la nişte prieteni. La Kojlovica, un albanez, 
însoţit  de cei trei fii ai săi, a intrat în curtea lui Dragan Jovanovic, pe care l-a omorât, 
gloanţele rănind-o grav şi pe mama sârbului, care încercase să-şi apere fiul                   
cu propriul trup. La Vucitrn, sârbii rezistau în faţa asediului declanşat de albanezi          
încă de aseară, iar trupele KFOR întârziau intervenţia, deşi fuseseră anunţate.                
În satul Janjevo, însă, albanezii cuceriseră sediul Poliţiei şi nu se ştia nimic despre familia 
lui Josip Ivanovic, care locuia alături. Nici despre Djakelj Djukaj, şeful organizaţiei din Pec 
a partidului Stânga Iugoslavă, partid condus de nevasta lui Milosevic, nu se mai ştia nimic 
după ce fusese răpit de UCK.  



După prânz, nu mi-au mai venit din Kosovo decât  veşti proaste. Azi-noapte, pe la ora 3.00, 
în faţa cartierului general al KFOR din capitala Macedoniei, Skopje, explodase o bombă     
care fusese amplasată sub o furgonetă din parcare. Atentatul nu a fost revendicat           
de nimeni, însă nu a provocat  victime sau pagube materiale. Luptătorii UCK au blocat 
intrarea în spitalul din Priştina şi nu au mai lăsat pe nimeni să intre sau să iasă din clădire. 
În jurul spitalului, s-au adunat câteva zeci de medici albanezi, care cereau cu vehemenţă 
să fie lăsaţi să acorde asistenţă medicală bolnavilor. Trupele KFOR chemate la faţa locului 
nu înţelegeau ce se întâmpla şi nu ştiau cum să acţioneze. Membrii UCK veniseră            
să-i oprească pe puţinii medici sârbi care mai rămăseseră la Priştina să mai aibă acces     
în spital, spunând că au destui medici albanezi. Aceştia, la rândul lor, nu doreau              
să se despartă de colegii lor sârbi, alături de care îngrijiseră atâţi răniţi şi bolnavi            
în timpul bombardamentelor. 

                          
                          Albanezii devastează o mănăstire din Kosovo

Militarii francezi din KFOR au intervenit pentru a-i scoate din mănăstirea Devic                
pe luptătorii separatişti care o ocupaseră de câteva zile. Când i-au văzut  venind,    
albanezii au început  să scandeze “NATO ! NATO !” şi s-au retras. În mănăstire               
mai rămăseseră nouă călugăriţe şi un călugăr. Maica Anastasija, stareţa mănăstirii,          
a povestit  că duminică dimineaţă, 30 de albanezi înarmaţi, purtând uniformele UCK,        
au năvălit şi s-au instalat aici, terorizându-le şi vandalizând lăcaşul. Deşi existau zvonuri 
că una din călugăriţe – cea mai tânără - ar fi fost  violată, stareţa a negat, spunând         
că doar au fost ameninţate şi terorizate.  

"Au spus că vor şterge toate semnele prezenţei noastre," a povestit călugărul de la Devic. 
"Nimeni nu a fost bătut, doar au tras cu mitralierele pe deasupra capetelor noastre." 
Albanezii au spart geamurile care protejau icoanele, iar pe una dintre ele au gravat   
semnul UCK. Picturile murale - foarte vechi şi conservate cu grijă, mănăstirea datând      
din secolul al XV-lea - au fost  zgâriate şi acoperite cu grafitti, iar piatra funerară               
a Sfântului Ioanichie, aflată într-una dintre capele, a fost sfărâmată. Au fost  distruse 
lustrele, cădelniţele, diademele şi crucile de argint, iar banii măicuţelor, două maşini        
şi patru tractoare au fost  furate. Azi dimineaţă, protejaţi de forţele speciale norvegiene, 
arhiepiscopul de Pec şi mai mulţi preoţi sârbi au venit să vadă ce s-a întâmplat                
şi au plecat îndureraţi, fără să facă nici o declaraţie. 



Haosul din regiune îşi punea amprenta şi pe situaţia din taberele de refugiaţi albanezi, 
care se goleau pe măsură ce oamenii se întorceau la casele lor. Profitând că atenţia 
tuturor era îndreptată spre Kosovo, un grup de 20 de albanezi înarmaţi au încercat,         
în două rânduri, să jefuiască tabăra de la Kukes, în timpul atacului fiind rănit un paznic. 
"Sătenii au invadat tabăra prima oară în cursul nopţii de miercuri spre joi, apoi,               
a doua oară, joi după-amiază," a declarat Anita Kwok, purtător de cuvânt                       
al organizaţiei umanitare "Medecins sans Frontieres". Ea a spus că ambele tentative       
de atac au eşuat, iar Poliţia îi urmăreşte pe făptaşi. "Am început să transferăm refugiaţii 
într-o altă tabără, unde le putem asigura mai bine securitatea." La Kukes au mai rămas 
2.000 de refugiaţi albanezi, majoritatea intenţionând să se întoarcă în Kosovo                
cât mai curând.

Oraşul Urosevac este pustiu. Circa 20.000 de sârbi şi-au părăsit locuinţele, refugiindu-se   
în Serbia de teama UCK. “Ieri, odată cu sosirea americanilor, în Urosevac au intrat           
şi luptătorii UCK, aceştia instalându-se imediat  în sediile Primăriei şi Poliţiei,” a povestit 
Miroslav Cemerikic, unul dintre refugiaţi. “Au rămas doar câţiva bătrâni, care nu au vrut     
în ruptul capului să-şi părăsească gospodăriile.” Cemerikic a spus că luptătorii UCK          
au atacat convoaiele de refugiaţi sârbi, răpind 50 de bărbaţi. 

Soren Jessen-Petersen, adjunct al Înaltului comisar ONU pentru refugiaţi, a declarat că,    
în ultimele 3-4 zile, în Kosovo s-au întors peste 50.000 de refugiaţi albanezi, însă au plecat 
tot  atâţia sârbi. El spera că venirea patriarhului Pavle la Pec să oprească exodul sârbilor      
şi că 90 % dintre albanezii din taberele de refugiaţi vor reveni la casele lor înainte            
de căderea iernii. “Nu există nici un motiv ca sârbii care nu au fost implicaţi în comiterea 
de fărădelegi să plece din Kosovo,” a încercat Petersen să explice. “Dimpotrivă,             
ştim că mulţi dintre ei i-au ajutat pe albanezi să se ascundă din faţa paramilitarilor sârbi.” 
Ştia el, dar acum, cine mai avea vreme să-i aleagă pe sârbii buni de cei răi ?          
Cuprinşi de euforia victoriei, luptătorii UCK simţeau nevoia să plătească anii de umilinţe    
şi de teroare la care fuseseră supuşi.  

Patriarhul Pavle a fost întâmpinat cu bucurie de sârbii rămaşi la Pec. Adresându-se 
militarilor din KFOR, Pavle le-a explicat: “Mitropolitul Amfilohije a spus că Patriarhia din Pec 
este Westminster-ul sârbilor, Notre Dame-ul sârbilor, Ierusalim-ul sârbilor.                   
Dacă nu dezarmaţi UCK-ul şi îi lăsaţi să ne terorizeze, nici aici nu va mai rămâne       
vreun sârb.” La Pec mai erau câţiva călugări, doi preoţi şi cam 100 de localnici.              
La mănăstirea Decani mai erau 22 de călugări şi 17 săteni, iar la mănăstirea Gracanica     
– episcopul Artemije şi monahii din Prizren. 

Consiliul ambasadorilor al NATO a mandatat KFOR să acorde asistenţă anchetatorilor TPI 
aflaţi în provincie, a declarat procurorul Louise Arbour, citat de AFP. “Consiliul a acordat    
o susţinere explicită activităţilor Tribunalului," a explicat Arbour la sediul NATO                
de la Bruxelles. Ea a precizat, totodată, că 10  anchetatori ai TPI se află deja în Kosovo     
şi că noi echipe din Marea Britanie, Statele Unite, Canada şi Franţa urmează să sosească 
în zilele următoare.



Viaţa politică din Serbia îmi dădea senzaţia de dezorganizare şi improvizaţie.                 
Din când în când, câte un politician mai avea o zvâcnire de realism, cum s-a întâmplat 
astăzi cu Zoran Djindjic, preşedintele Partidului Democrat. Acesta a participat la Viena      
la o conferinţă numită “Cealaltă Iugoslavie”, unde a spus că atacurile aeriene ale Alianţei 
Nord-atlantice împotriva Iugoslaviei au complicat  lupta politică. "Înainte de război, 
Milosevic era deja destabilizat. Dacă războiul nu ar fi avut loc, pariez că Milosevic            
ar fi fost  înlăturat până în anul 2000. Acum va fi mai complicat. Mă aştept  ca,                 
în această toamnă, să existe revendicări sociale şi economice, revendicări legitime." 
Djindjic a atras atenţia că popularitatea lui Milosevic nu a crescut în urma războiului,        
ci este doar o aparenţă creată cu ajutorul mass-mediei din Serbia, atent  supravegheată    
şi manipulată de preşedintele iugoslav. "Trebuie să găsim mijloacele de a schimba    
peisajul mediatic din Serbia, pentru că - în caz contrar - viitoarele alegeri se vor desfăşura 
la fel ca în anii trecuţi, adică trucate şi manipulate."

Liderul SPO Vuk Draskovic şi-a continuat turneul prin ţară, sperând să-i convingă pe sârbi 
că merită să-i ia locul lui Slobodan Milosevic. Am văzut imagini de la vizita sa la Nis. 
Desigur, doar la Studio B. Draskovic a mers pe jos pe străzi către teatrul din centrul 
oraşului, unde era aşteptat de susţinători. Oamenii se opreau pe stradă şi l-au aplaudat 
frenetic când a îmbrăţişat câţiva soldaţi sârbi, întâlniţi “întâmplător” pe drum. În sala mare 
a teatrului din Nis, Vuk Draskovic a cerut încă o dată organizarea de alegeri libere            
şi a adus acuzaţii dure la adresa liderilor radicali, vechii săi duşmani. “Nu poate exista 
reconstrucţie fără o schimbare politică. Trebuie să dăm un semnal Occidentului,             
să-i spunem: Priviţi ! Această belea pleacă de pe capul nostru ! Şi - în 5 ani - Serbia       
va deveni o Elveţie a Balcanilor. Nu se poate reconstrui ţara fără bani şi nu vor veni bani, 
fără schimbări democratice. Dacă vom încerca să construim ce a dărâmat NATO          
doar cu lozinci, drapele şi cântece patriotice, vom avea nevoie de 30 de ani !”  

Ceilalţi actori de pe scena politică au ieşit şi ei, puţin, la rampă. În numele            
Partidului Democrat, vicepreşedintele Slobodan Vuksanovic a cerut din nou tuturor 
formaţiunilor din Opoziţie să se unească. Liderul partidului Noua Democraţie         
Svetozar Krstic a spus că, până la organizarea de alegeri anticipate, ţara ar trebui condusă 
de un guvern de tehnocraţi. Coaliţia Sumadija a anunţat la Kragujevac că a strâns deja 
câteva sute de semnături pe o petiţie în care se cere demisia lui Slobodan Milosevic. 
Partidul Democrat  din Serbia acuza Uniunea Europeană pentru menţinerea nejustificată     
a sancţiunilor împotriva Iugoslaviei, care nu servesc decât regimului lui Milosevic,      
pentru că poate arăta cu degetul un Occident  nemilos, ce doreşte nimicirea definitivă        
a sârbilor. 

În acest timp, Slobodan Milosevic îl primea la palatul prezidenţial pe celebrul muzician grec 
Mikis Theodorakis, mulţumindu-i pentru susţinerea acordată Iugoslaviei în timpul 
războiului. Preşedintele iugoslav nu era prea îngrijorat  de iniţiativele oponenţilor săi. Ştia 
cum să oprească mediatizarea acestora. La Cacak, de exemplu, Consiliul local se zbătea 
fără şanse ca Ministerul federal al Informaţiilor să legalizeze dreptul postului local de radio 
Joker să utilizeze frecvenţa pe care a folosit-o în timpul războiului. Frecvenţa pe care 
acesta funcţionase fusese preluată de RTS în 23 aprilie, o săptămână mai târziu,     
Consiliul local autorizând radioul să funcţioneze pe alta. Atunci, Joker servea intereselor   
lui Milosevic. Acum, nu mai era nevoie de el şi ministerul ameninţa că-i va opri emisia. 



                          
                             Militarii ruşi de pe aeroportul din Pristina
 
"Am ajuns la un acord în termenii ceruţi de NATO şi Rusia,” a declarat William Cohen,   
care a semnat documentul în această seară, la Helsinki, împreună cu ministrul rus          
de Externe Igor Ivanov, relatează AFP. "Forţele ruseşti vor rămâne sub control naţional 
rusesc şi vor avea un reprezentant în cadrul comandamentului KFOR," a spus Ivanov. 
Mareşalul Igor Sergheev, ministrul rus al Apărării, a declarat, la rândul său: "Am găsit       
o soluţie alternativă pentru sectorul nostru, care ne permite să participăm din plin           
la procesul de pace, păstrând controlul trupelor noastre. Suntem mulţumiţi                    
de această soluţie.” Precizând termenii compromisului, William Cohen a explicat:     
"Trupele ruseşti se vor afla sub controlul tactic al KFOR şi sub control operaţional rusesc". 
Potrivit  ITAR-TASS, rezultatul acestor negocieri a fost  posibil datorită noilor dispoziţii     
date miniştrilor săi de către Boris Elţîn. 

Aşteptam cu toţii rezultatul negocierilor de la Helsinki, însă acesta a venit prea târziu 
pentru ca eu să pot aduna reacţiile sârbilor, ca să le povestesc la Ştirile de la ora 19.00. 
Am transmis doar detalii despre ziua care a trecut, însă am rămas atent  să aflu              
ce s-a întâmplat acolo. Javier Solana se declarase optimist în privinţa negocierilor,         
care plecau de la premisa că ambele părţi doreau ca Rusia să facă parte din KFOR.

Pentru a-şi putea asigura participarea la KFOR, Rusia a trebuit să cedeze în mai multe 
puncte majore şi acordul încheiat părea mai favorabil Alianţei Nord-Atlantice.             
Până la urmă, după ce negocierile au bătut  pasul pe loc 3 zile, tocmai din această cauză, 
ruşii au abandonat  pretenţia de a avea un sector operaţional independent în Kosovo. 
Trupele ruseşti vor fi repartizate în trei din cele cinci sectoare stabilite de NATO în Kosovo: 
american (estul provinciei), francez (nord) şi german (sud). Aşa cum bănuiau şi sârbii, 
fără să creadă în promisiunile lui Milosevic şi ale Moscovei, prezenţa ruşilor în Kosovo     
nu va fi decât una simbolică. De la cei 10.000 de soldaţi pe care se lăudau că îi vor trimite, 
în acord nu se mai menţiona decât de un contingent rusesc de 3.600 de oameni. 

Cea de-a treia pretenţie crucială a ruşilor, privind comanda trupelor din Kosovo, a fost 
rezolvată printr-o singură propoziţie: "Trupele ruseşti se vor afla sub controlul tactic         
al KFOR şi sub control operaţional rus." Adică ruşii îşi vor comanda soldaţii, însă ordinele 
vor veni de la comandamentul general al KFOR, controlat  de NATO, deşi aici au fost 
cooptaţi şi oficiali ruşi. Târgul a fost făcut rapid, la ordinul lui Boris Elţîn, care avea nevoie 
de el, ca atu în discuţiile de duminică, cu Bill Clinton, de la încheierea summit-ului G-8     
de la Koln, pentru a mai cere sprijin financiar pentru economia în agonie a Rusiei. 



"Militarii ruşi nu sunt deloc satisfăcuţi de acordurile încheiate la Helsinki,” avea să scrie 
cotidianul moscovit  “Segodnia” în numărul său de mâine. “Aceste acorduri prevăd crearea 
unui stat  major unificat al KFOR, în care NATO să joace un rol de primă mână.                
S-a promis Moscovei că, în acest comandament unificat, vor fi incluşi mai mulţi ofiţeri ruşi. 
Încă nu putem să ne dăm seama care vor fi prerogativele concrete ale reprezentanţilor 
ruşi în statul major al KFOR şi nici cine va da ordine militarilor ruşi." 

Nemulţumirea era justificată. Acordul revitaliza Consiliul comun NATO-Rusia, care dădea 
drept ruşilor să supravegheze - fără veto - acţiunile NATO. Rusia suspendase activităţile 
consiliului, odată cu lansarea operaţiunilor NATO împotriva Iugoslaviei, iar acum,       
pentru Kosovo, schimburile de informaţii vor rămâne la nivel de consultări. Rusii vor avea 
un general, asistat de 10 ofiţeri, la Cartierul general al NATO de la Mons, şi un general     
şi câţiva ofiţeri, în cartierul general al KFOR de la Priştina. Ca desfăşurări de forţe,       
ruşii vor păstra comandamentul aeroportului Slatina, susţinuţi logistic de 600 de militari. 
Vor avea 1.500 de militari în sectorul american, 750 în cel francez şi alţi 750                    
în cel german. 

Ca de obicei, vocea oficialilor de la Belgrad era agenţia de presă iugoslavă Tanjug,        
care a anunţat că acordul de la Helsinki era mulţumitor, deoarece confirma         
“caracterul internaţional” al forţei de menţinere a păcii în Kosovo. Limbajul folosit            
în comentariul agenţiei confirma eforturile oficialităţilor de la Belgrad de a convinge 
populaţia că nu a pierdut definitiv provincia Kosovo. KFOR era denumită                   
"forţa internaţională de pace sub egida Naţiunilor Unite", iar generalul Michael Jackson    
nu era decât  "comandantul forţelor occidentale din cadrul trupelor de pace ale ONU". 
Oamenii de rând însă, nu s-au lăsat păcăliţi şi au înţeles că ruşii i-au lăsat de izbelişte    
din nou. Şi-au dat  seama că ruşii nu mai aveau forţa de a ţine piept NATO şi ar fi acceptat 
orice compromis care i-ar fi scos basma curată din această poveste. Deşi prezenţa ruşilor 
în Kosovo era fluturată ca o încurajare pentru sârbi ca să rămână în provincie,         
aceştia ştiau că, dacă ar fi să rămână, tot la militarii NATO trebuiau să apeleze         
pentru protecţie. 

                   
        Un convoi de blindate rusesc se intersectează cu unul britanic în Kosovo



Vicepreşedintele PNR Virgil Măgureanu a declarat în cadrul unei conferinţe de presă la Cluj 
că partidul său nu este de acord cu decizia actualei Puteri de a-l declara pe Milosevic          
şi pe apropiaţii acestuia persoane indezirabile în România, transmite corespondentul 
Mediafax. Măgureanu a afirmat că nimeni nu a solicitat opinia Executivului din România 
referitoare la Milosevic, motiv pentru care Puterea nu trebuia să se pronunţe           
asupra acestei probleme. "Atitudinea denotă obedienţă şi lacheism," a spus Măgureanu, 
subliniind că partidul pe care îl conduce va păstra relaţiile de bună vecinătate cu ţările    
din apropierea României.

Seara, m-a sunat  Sergiu Toader, directorul Ştirilor ProTV, să afle dacă totul e în regulă     
cu mine şi m-a anunţat că mi-a trimis nişte bani prin Ambasada României. M-a rugat      
să-i confirm câteva detalii pe care le aflase despre viaţa Mirei Markovic,                 
nevasta lui Milosevic. Ca de obicei, serviciile secrete înclinau să atribuie comportamentul 
soţilor Milosevic unor tare din copilărie şi răspândeau tot felul de zvonuri, preluate          
de anumiţi ziarişti. Zvonuri care trebuiau verificate, pentru că, uneori, aveau un sâmbure 
de adevăr. L-am întrebat pe Nelu şi acesta mi-a povestit că, într-adevăr, viaţa              
Mirei Markovic a fost foarte marcată de moartea dramatică a mamei sale.              
Aceasta se îndrăgostise de un partizan, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial,         
şi, când a rămas însărcinată, a coborât  din munţi la Pozarevac, să nască. După ce           
a adus-o pe lume, mama Mirei a fost torturată de nemţi şi executată de partizanii sârbi 
pentru trădare. Fata a fost crescută la o mănăstire. Nelu îmi spunea că mama             
Mirei Markovic ar fi fost de origine română. Cert însă, era că moartea mamei sale             
a marcat-o foarte tare pe viitoarea soţie a preşedintelui iugoslav, ea revenind adesea 
asupra acestui subiect, într-un jurnal pe care l-a publicat la o editură din Belgrad. 

Sergiu insista să găsesc o soluţie pentru a face transmisii live, cu imagini, de la Belgrad.  
I-am explicat încă o dată că nimeni nu risca să o facă pentru mine, care nu mai aveam 
acreditare de la Centrul militar de presă, atâta vreme cât mai este în vigoare             
starea de război. Sergiu începuse să mă îngrijoreze, de când apăruseră criticile                
la adresa ProTV, pe motiv că nu exploatează suficient imaginea mea, când atâta lume     
îmi aprecia transmisiile. Îl înţelegeam şi îl aprobam, doar că mă deranja că era vorba      
de mine şi mă îngrozea ideea de a deveni o “vedetă ProTV”. Mi-a spus că ar fi dorit         
să-mi trimită un cameraman la Belgrad, să mă filmeze peste tot  pe unde mi-am petrecut 
nopţile şi zilele în acest război, încercând să reeditam tot ce se întâmplase atunci.    
Singura problemă era că, pentru a veni cu camera video în Iugoslavia, echipa ProTV    
avea nevoie de viză de intrare în ţară. O aberaţie inventată de autorităţile de la Belgrad 
pentru ziarişti, deoarece nici un cetăţean român nu avea nevoie de viză pentru a intra      
în Iugoslavia. În timp ce vorbeam, Mile mi-a făcut cu ochiul şi a ridicat două degete.      
M-am prins imediat ce voia să zică. I-am spus lui Sergiu să trimită echipa, pentru că       
voi aranja eu intrarea lor în ţară, însă nu-i pot explica la telefon cum voi face. A râs          
şi mi-a răspuns că o va trimite, însă m-a rugat să am grijă. 



Înainte de a închide telefonul, i-am povestit şi lui păţaniile unui subofiţer britanic,    
Gordon Easton, care plecase aseară de la Salonik, cu gândul de a ajunge în Kosovo.    
Tipul era un specialist  scoţian în fotografierea de gropi comune şi, după ce s-a urcat         
la volanul Land Rover-ului din dotare, în loc să plece spre nord, către Kosovo, a luat-o     
spre sud, a condus 1.000 de kilometri fără să observe nimic neobişnuit şi a ajuns astăzi 
într-o piaţă din Atena, unde s-a apucat  să întrebe care e drumul spre Priştina.               
Un echipaj al Poliţiei l-a condus imediat la sediu şi a chemat diplomaţii Ambasadei       
Marii Britanii, care i-au dat subofiţerului toate îndrumările necesare. Acesta a mulţumit 
poliţiştilor pentru ospitalitate şi s-a urcat în maşină, demarând în hohotele de râs           
ale ziariştilor greci, care aflaseră de incident.  
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Într-adevăr, astăzi nu circulau autobuzele în Belgrad. Din câte am aflat, transportul           
în comun era asigurat  doar de 60 de tramvaie şi 40 de troleibuze. Uimitor, era plin          
de taximetre, şoferii răspunzând apelului directorului de la compania “Beotaksi”,           
care îi rugase să circule cât mai mult în acest week-end, pentru a atenua lipsa autobuzelor. 
Nici cursele interurbane nu puteau fi asigurate de compania “Lasta”, care nu mai primise 
nici un litru de carburant  şi a anunţat că autobuzele sale vor circula doar între orele 
5.00-8.00 şi 17.00-21.00. Autorităţile locale nu ştiau ce să mai facă şi îşi puneau speranţa 
în promisiunile primarului Moscovei, care declarase că va ajuta Belgradul cu 15.000        
de tone de carburanţi. Cât despre cererea Consiliului local ca Guvernul să-i permită          
să cumpere combustibil de la firmele particulare, până acum nu exista nici un răspuns. 

Toate ziarele pe care le-am citit astăzi scriau despre discuţia dintre adjunctul        
ministrului federal de Externe Nebojsa Vujovic şi comandantul KFOR, generalul        
Michael Jackson. Vujovic a fost  la Priştina şi i-a cerut lui Jackson să dezarmeze urgent 
unităţile UCK şi să asigure securitatea tuturor locuitorilor din Kosovo. El a acuzat      
forţele internaţionale de pace că nu au reuşit să îndeplinească prevederile acordului        
de la Kumanovo, lăsându-i pe separatiştii albanezi să-i terorizeze şi să-i gonească pe sârbi 
din provincie. “KFOR e martor al atrocităţilor” titra pe prima pagină cotidianul      
“Vecernje Novosti”, care era plin de fotografii cu sârbii ce se refugiau din Kosovo.             
Pe două pagini, erau prezentate detalii despre “nelegiuirile” comise de albanezi şi erau 
enumerate numele a 37 de sârbi, ucişi sau răpiţi de UCK. 

Veşti ceva mai bune veneau din zona controlată de britanicii din KFOR. Aceştia au instalat 
posturi de control la toate intrările în Priştina şi verificau toate maşinile care soseau       
ori plecau din oraş. În câteva localităţi din apropiere, Obilic, Kosovopolje sau Lipljan,      
de 24 de ore nu au mai fost înregistrate incidente. După ce aducea pe mai multe pagini 
laude ruşilor, pentru acordul de aseară, de la Helsinki, cotidianul “Politika” publica pe larg 
fragmente din declaraţiile generalului Michael Jackson, care promitea parafarea,         
astăzi sau mâine, a unui acord de demilitarizare a UCK. Generalul britanic organizase        
o conferinţă de presă, pentru a anunţa că acordul este conform cu prevederile 
înţelegerilor de la Kumanovo şi repeta că, foarte curând, nu vor mai exista motive    
pentru ca sârbii să fugă din Kosovo. “Ştim că le este greu, dar trebuie să aibă încredere    
în KFOR. Acum, toată lumea trebuie să înţeleagă că noi asigurăm securitatea locuitorilor 
din provincie.”



                      
                     Preoţi şi călugări sârbi, protejaţi de trupele KFOR

Era foarte amuzant  să citeşti “Politika”. Astăzi – culmea ! – scria despre vizita lui Draskovic 
la Nis. Desigur, fără a pomeni un cuvânt despre criticile aduse de acesta lui Milosevic     
sau despre declaraţiile despre schimbările democratice de care are nevoie Iugoslavia.     
Nu erau amintite decât apelurile sale către sârbii din Kosovo, în care Draskovic le cerea     
să rămână la casele lor. Regimul de la Belgrad avea nevoie şi de vocile Opoziţiei. 

Am citit, în numărul de astăzi din “Blic”, un interviu al liderului Partidului Democrat         
din Serbia, Vojislav Kostunica, pe care mi-am propus să-l urmăresc atent,                      
de când Nelu îmi sugerase că acesta ar putea fi unul dintre cei care i-ar putea lua locul       
lui Slobodan Milosevic. Kostunica spunea că provincia Kosovo nu este încă pierdută    
pentru Serbia, dar va trebui luptat pentru aceasta. “Va trebui să ducem o luptă acerbă 
pentru Kosovo, pe două planuri, mediatic şi legal. Nu vom putea reuşi, până nu se va afla 
tot  adevărul despre ceea ce s-a petrecut în Kosovo, atât  înainte de război, cât şi în timpul 
şi după terminarea acestuia.” Câtă vreme sârbii se refugiază din Kosovo, Kostunica spunea 
că prioritatea numărul unu nu poate fi organizarea de alegeri libere, iar toţi cei care 
vorbesc de alegeri slujesc interese străine sârbilor. El explica prevederile acordului de pace 
de la Kumanovo, care nu poate fi favorabil Serbiei şi Iugoslaviei, atât  timp cât provincia 
Kosovo a trecut sub dictatura NATO. “Degeaba ne povestesc cei de la Putere           
despre forţele Naţiunilor Unite, când în acordul de pace se spune foarte clar                   
că trupele NATO vor controla Kosovo şi nici un reprezentant al administraţiei de la Belgrad 
nu va avea vreo putere. Vor veni şi alegerile, însă tare mă tem că toţi cei care vorbesc 
acum despre alegeri nu doresc binele sârbilor, ci doar să pună mâna pe Putere.” 

O altă veste bună, tot din ziare: lucrătorii companiei de electricitate EPS au anunţat         
că au finalizat  prima fază a reconstrucţiei staţiei de transformare Bezanijska Kosa           
din cartierul Novi Beograd, distrusă de rachetele NATO în ultimele săptămâni de război. 
Conducerea EPS a anunţat că sistemul energetic al Serbiei va fi stabilizat până la sfârşitul 
acestei luni şi că putea să asigure fără probleme consumul de vară, de 60-70 de milioane 
de kilowaţi-oră pe zi. De asemenea, KFOR a transmis că va asigura securitatea        
tuturor lucrătorilor EPS care repară instalaţiile electrice din Kosovo. Ameninţarea EPS      
că, de luni, electricienii nu vor mai risca să fie atacaţi de UCK şi vor sista reparaţiile         
în provincie, îşi făcuseră efectul. La asta se adăugase ziua de ieri, când Priştina    
rămăsese fără apă, din cauza problemelor din aprovizionarea cu energie electrică.  



“UCK va crea probleme Naţiunilor Unite," a afirmat secretarul general al ONU Kofi Annan, 
într-un interviu publicat de cotidianul "Le Monde". "UCK nu este o forţă omogenă. 
Încurajez NATO să-şi desfăşoare forţele cât mai repede posibil, pentru a restabili        
ordinea publică şi pentru a evita ca UCK să ne împiedice munca în Kosovo.             
Sarcina încredinţată Naţiunilor Unite este mult mai dificilă decât cea a militarilor."

Era sâmbătă. Nu am stat la Media Center decât până la 13.00. Era program de week-end. 
Pentru că mai voiam să aflu câte ceva, m-am dus la Internet-café-ul de la Dom Omladine 
(Casa Tineretului) şi am intrat în dialog pe „mirc” cu sârbii din alte oraşe. Am citit              
şi o grămadă de declaraţii ale liderilor UCK, care mai de care mai contradictorii,     
dovedind dezorganizarea şi lipsa de coordonare din sânul organizaţiei. 

"Proiectul nostru este să ne transformăm mai întâi într-un corp de Poliţie                    
care să controleze întreaga provincie Kosovo,” spunea purtătorul de cuvânt al UCK      
Jakup Krasniqi. “Cu timpul, sperăm să devenim Armata provinciei Kosovo, o armată       
care va supraveghea frontierele şi teritoriul nostru şi care va fi gata să ne apere              
în orice circumstanţe." Krasniqi declara că UCK are în plan demilitarizarea unităţilor sale, 
însă aceasta va fi făcută în timp, cu prudenţă şi fără presiuni din alte părţi:              
“NATO nu a putut şi nu poate să aibă intenţia de a ne dezarma, pentru că acest lucru         
nu a fost prevăzut în cadrul niciunui acord. Alianţa ştie care sunt planurile noastre.” 

Abia citisem această declaraţie, că un purtător de cuvânt al KFOR anunţa că                
UCK a semnat angajamentul ca luptătorii săi să nu mai poarte arme în marile oraşe        
din Kosovo: "Această decizie este contribuţia lor la o mai bună securitate şi la o ordine     
mai stabilă în Kosovo. UCK acceptă, de asemenea, ca luptătorii săi să nu mai poarte 
uniformă în sudul provinciei, zonă controlată de trupele germane din cadrul KFOR.”      
Ceva mai târziu, Lirak Qela, care se prezentase drept comandantul forţelor UCK              
din nordul provinciei Kosovo, afirma că organizaţia separatistă este nemulţumită            
de prevederile acordului încheiat ieri la Helsinki asupra rolului Rusiei în KFOR:              
"Nu suntem mulţumiţi, însă trebuie să acceptăm acordul. Totuşi, îl vom respecta, 
deoarece avem încredere că trupele NATO îi vor ţine pe ruşi sub control."

                     
                  Luptători UCK, dezarmaţi de militarii germani din KFOR



"Conform informaţiilor mele, Boris Elţîn a aprobat acordul încheiat de militarii noştri la 
Helsinki," a asigurat premierul Serghei Stepaşin, la postul de televiziune RTR. Elţîn se 
pregăteşte să plece la Koln, la summitul G-8, cu ocazia căruia se va întâlni cu preşedintele 
american Bill Clinton. Cei doi şefi de stat urmează să examineze acordul privind 
participarea Rusiei la KFOR. “Contingentul rus din Kosovo nu poate să fie subordonat 
comandamentului NATO," a declarat  emisarul rus Viktor Cernomîrdin, citat de ITAR-TASS. 
"Ar fi iraţional.” 

Am aflat şi preţul pentru care Rusia i-a vândut pe fraţii săi ortodocşi: 100 de miliarde      
de dolari. În această dimineaţă, cancelarul german Gerhard Schroeder s-a întâlnit          
cu primul ministru rus, Serghei Stepaşin, cu care a discutat  despre datoria externă           
a Rusiei. "Schroeder împărtăşeşte opiniile mele în privinţa reeşalonării datoriei          
fostei URSS,” a afirmat Stepaşin, care a precizat că cea mai mare parte a acestei datorii   
ar trebui restituită Germaniei. Premierul rus a anunţat că speră să obţină reeşalonarea      
a 100 din cele 140 de miliarde de dolari, care reprezintă datoria externă a Rusiei.            
Şi, bineînţeles, până la urmă a reuşit. 

Militarii germani din KFOR nu au fost foarte încântaţi că o parte din trupele ruseşti vor sosi 
în zona controlată de ei. “Prizren este cartierul general al trupelor germane,                 
care controlează sectorul sudic al provinciei, dar este un oraş în care majoritatea 
populaţiei este albaneză şi nu ar fi înţelept  ca ruşii să se instaleze aici", a subliniat 
generalul Fritz von Korff, comandantul trupelor KFOR din zona de sud a provinciei Kosovo. 
El era de părere că ar fi mai potrivit  că ruşii să fie instalaţi într-un oraş în care      
populaţia sârbă este majoritară şi a anunţat că, dacă nu va primi altfel de ordine            
de la cartierul general al KFOR, va recurge la această soluţie, pentru a nu-şi crea dureri    
de cap în plus.  

Dovedindu-şi proverbiala încăpăţânare, militarii ruşi au mai provocat un mic incident 
după-amiază. Pe la ora 15.00, trei blindate britanice au încercat să intre pe aeroportul 
Slatina, însă paraşutiştii ruşi care controlează zona le-au interzis accesul. Englezii             
nu au insistat, dar, văzând că ruşii se încăpăţânează, deşi le spuseseră că nu au venit 
decât pentru a întări dispozitivul de securitate al aeroportului, au făcut cale întoarsă. 

                      
                  Militarii ruşi, la intrarea pe aeroportul Slatina din Pristina



Schimburile de focuri care au avut loc în sectorul american din Kosovo au provocat 
moartea a opt persoane - sârbi şi albanezi, a anunţat un purtător de cuvânt                     
al contingentului american al KFOR, citat  de AFP. Puşcaşii marini au arestat un sârb       
care a ucis un membru al UCK la Gnjilane. Alte două persoane au fost  rănite în urma    
unei alte serii de tiruri. Între 5 şi 7 persoane au fost ucise la nord de Gnjilane, în cursul 
altor schimburi de focuri, asupra cărora nu existau încă informaţii complete.               
"Este un punct fierbinte, unde au loc schimburi constante de focuri. Dar nu noi suntem 
ţinta acestora," a declarat locotenent-colonelul american Robert Taylor.

Deşi sporadice, luptele în Kosovo continuau. Aseară, au avut  loc confruntări violente     
între luptători ai UCK şi cei grupaţi în Frontul pentru Apărarea regiunii Gora, în jurul 
satelor Orcusa şi Krusevo. Oamenii din regiunea muntelui Gora erau nişte munteni aprigi, 
care nu se înţelegeau bine nici măcar cu sârbii, cu atât mai puţin cu albanezii.                 
În timpul luptelor, un muntean a fost rănit, iar patru albanezi au fost luaţi prizonieri. 

Între timp, am aflat că retragerea Armatei Iugoslave din Zona II, cum era numit      
centrul provinciei Kosovo în acordul de la Kumanovo, era pe cale de a se încheia.          
Cea mai mare parte a militarilor a fost deja retrasă, rămânând doar un număr mic          
de soldaţi şi câteva vehicule militare. Retragerea din Zona II ar fi trebuit finalizată       
până mâine seară, urmând să se treacă la ultima fază. Zona III, din nordul provinciei 
Kosovo, era mai greu de evacuat, din cauza unor probleme logistice, recunoscute        
până şi de americani. Sârbii anunţaseră că, în aceasta zonă, au în jur de 100 de tancuri 
care nu mai sunt operaţionale, însă ar dori, totuşi, să le retragă. Problema era                
că nu aveau la dispoziţie decât 22 de transportoare, care ar fi putut să le care de acolo. 

Şoselele dinspre Kosovo nu mai erau aglomerate de refugiaţi, majoritatea sârbilor      
fugind deja. Din datele pe care le-am aflat pe Internet, în sudul provinciei au mai rămas 
doar 3.500 de sârbi în zona Orahovac, în jur de 100 la Gorazdevac şi puţini în jurul 
oraşului Pec. Cei rămaşi aveau o viaţă grea, pentru că trupele KFOR nu stăpâneau         
nici acum complet  situaţia. Lângă Urosevac, 20 de sârbi au fost răpiţi de luptătorii albanezi 
care au atacat o coloană de refugiaţi. Doi sârbi au fost împuşcaţi lângă Strazevica şi,       
în această după-amiază, trupele KFOR au salvat cu greu 20 de familii de sârbi din satul 
Mursicane, de lângă Stimlje, care erau asediate de UCK. 

Discutând prin Internet cu sârbii din alte oraşe, am aflat  de la o fată din Pirot,              
fiica redactorului şef al ziarului local, că refugiaţii sârbi cazaţi într-un motel de lângă oraş 
mănâncă de două zile doar macaroane, cartofi şi fasole. Erau 206 de sârbi,        
majoritatea femei şi copii, care trăiau în condiţii mizere, fără ca nimeni să se mai 
intereseze de ei, de când veniseră. Magazia de alimente a motelului era aproape goală şi, 
aflând ce se întâmplă, localnicii începuseră să vină, să le aducă de mâncare. 

În această vreme, guvernul de la Belgrad a mai născocit o iniţiativă tipică pentru sârbi:     
a ordonat  miniştrilor să asigure întoarcerea refugiaţilor la casele lor din Kosovo,              
cu ei în fruntea coloanelor. Dacă situaţia n-ar fi fost dramatică, m-aş fi prăpădit  de râs, 
însă îmi dădeam seama că nu-i de glumă şi câteva sute de sârbi disperaţi vor fi păcăliţi    
să se întoarcă, pentru ca reporterii RTS să poată înregistra imagini cu miniştrii lui Milosevic 
care îi ocrotesc pe refugiaţi. Şi, mai ales, pentru a-i convinge pe sârbi că provincia Kosovo 
încă le aparţine, iar trupele KFOR respectă pretenţiile Belgradului de a asigura securitatea 
tuturor locuitorilor. 



Milosevic avea mare nevoie ca lumea să vadă că la Kumanovo nu s-a semnat o capitulare, 
ci un acord de pace, ale cărui paragrafe sunt garantate de ONU şi apărate cu arma          
în mână de militari din “forţa internaţională de pace”. Desigur că Televiziunea Naţională    
a şi început să prezinte reportaje cu dezarmarea separatiştilor UCK din localităţile           
din Kosovo şi cu sârbi care declarau că abia aşteaptă să se întoarcă la casele lor,            
pe care tocmai le părăsiseră.   

                                
         Un tânăr sârb din Kosovo, protejat de un soldat francez din KFOR

Premierul muntenegrean Filip Vujanovic a ameninţat cu organizarea unui referendum 
privind statutul acestei republici, dacă Serbia refuză să o trateze de pe picior de egalitate, 
informează AFP. El a afirmat  că există un mare număr de adepţi ai independenţei 
Republicii Muntenegru, "din cauza politicii lui Milosevic". Vujanovic este de părere           
că "ar fi fatal pentru Muntenegru să lege viitorul ţării de cel al lui Slobodan Milosevic,       
care trebuie să-şi ia locul în banca acuzaţilor la Tribunalul de la Haga. Muntenegru         
nu va mai permite să fie reprezentată în Parlamentul federal de deputaţii care                
nu reprezintă majoritatea în ţară şi apără interesele unui singur om, Slobodan Milosevic 
sau ale regimului sârb. Nu mai putem permite ca premierul federal să fie preşedintele   
unui partid de opoziţie muntenegrean şi ca el să fie în acest post pentru că este     
partener de coaliţie cu partidul la putere în Serbia."

Şi luptele politice s-au ascuţit. Aşa cum mă aşteptam, profitând de greşelile Opoziţiei       
şi de prostia americanilor, care nu înţelegeau aproape nimic din mentalitatea sârbilor, 
oamenii din partidele de la Putere administrau lovituri necruţătoare. Atacurile au fost 
declanşate de Ivan Markovic, secretar al partidului Stânga Iugoslavă (JUL, al soţiei          
lui Milosevic). Acesta a declarat că, de dragul banilor primiţi ca ajutor din SUA, 
preşedintele muntenegrean Milo Djukanovic şi liderii Opoziţiei doresc destrămarea 
Iugoslaviei. Pretextul atacului a fost întâlnirea de la Nivice, dintre emisarul american 
Richard Gelbard şi reprezentanţi ai Opoziţiei sârbe. Markovic a spus că americanul          
le-ar fi dat  acestora 9 milioane de dolari, pentru a organiza o lovitură de stat şi a răsturna 
guvernul sârb. La această ofensivă s-a alăturat Partidul Socialist  Popular din Muntenegru 
(SNP), care a acuzat SUA că şi-au intensificat activităţile menite să destrame Republica 
Federativă Iugoslavia şi că se folosesc pentru aceasta de “ienicerii” din guvernul 
muntenegrean şi de liderii partidelor neparlamentare din Serbia. Replica acuzaţilor a fost 
palidă şi, din nou, total neinspirată. De la Budapesta, Zoran Djindjic a dezminţit    
acuzaţiile şi a spus că diplomatul american s-a întâlnit doar cu Milo Djukanovic,              
cu fostul premier iugoslav Milan Panic şi cu câţiva lideri ai Opoziţiei şi au discutat         
doar probleme politice, fără să fie vorba de bani. 



În nebunia de după război, orgoliul rănit al sârbilor le exacerbase la maximum 
sentimentele naţionale şi orice dialog, ca să nu mai vorbim de colaborare cu Occidentul    
şi - mai ales - cu americanii, era privit  cu dispreţ. Erau uşor de folosit  astfel de arme        
şi membrii SNP aveau mare nevoie de ele. Paradoxul în care trăiau sârbii era că un partid 
ca SNP să facă parte atât din Parlamentul federal, cât şi din guvernul iugoslav, ba chiar   
să deţină şi postul de premier federal, în timp ce, în Muntenegru, se afla în Opoziţie.     
Aşa că, pentru a mai recupera ceva din încrederea muntenegrenilor, nu puteau decât        
să arate cât de mult le pasă de uneltirile Occidentului împotriva Iugoslaviei.  

Vojislav Andric, liderul partidului Noua Democraţie (ND), a încercat să atragă atenţia 
asupra pericolului pe care îl reprezentau reportajele – lipsite, în cea mai mare parte,        
de dovezi – despre gropile comune şi atrocităţile săvârşite de sârbi în Kosovo.        
“Acestea pot fi izvorul unei imense reacţii de condamnare din partea comunităţii 
internaţionale şi de satanizare a întregului popor sârb.” El a cerut finalizarea rapidă           
a anchetelor, cu prezentarea unor dovezi concrete şi găsirea adevăraţilor vinovaţi,    
pentru că aceştia pot fi câţiva oameni, dar nu un întreg popor. Din păcate, nimeni           
nu l-a ascultat şi ziariştii străini veniţi în Kosovo şi-au continuat “reportajele senzaţionale”, 
în lipsa cărora şefii lor i-ar fi chemat acasă, lipsindu-i de diurnele grase şi sporurile          
de pericol, pe care le primeau pentru că se aflau într-o zonă în care conflictele armate     
nu se încheiaseră. 

În acest timp, şefii forţelor NATO îşi savurau victoria. Astăzi, William Cohen, secretarul       
de stat pentru Apărare al SUA, şi generalul Wesley Clark au sosit în Macedonia, de unde 
au plecat cu un elicopter în Kosovo. Aici, au vizitat  oraşele Urosevac şi Gnjilane, unde erau 
desfăşuraţi militarii americani din KFOR. Nu am aflat, deocamdată, ce declaraţii au făcut 
acolo, dar începusem să mă plictisesc de ele, pentru că nu făceau decât                         
“să-i ridice mingea la fileu” lui Milosevic şi să mai pună o lespede pe mormântul Opoziţiei. 

                                  
           Casele sârbilor din Kosovo în flăcări, sub privirile trupelor KFOR



Preşedintele PDSR Ion Iliescu consideră că decizia Guvernului de a interzice intrarea        
lui Slobodan Milosevic pe teritoriul României reprezintă o măsură pripită, un "zel excesiv", 
nemotivat din punct de vedere politic. Iliescu a declarat că această măsură riscă            
să deterioreze relaţiile României cu o ţară vecină. "Noi introducem interdicţii, o luăm 
înaintea altora, chiar şi a celor care s-au implicat în război. Astfel de decizii sunt         
nişte naivităţi, infantilisme politice, care aduc prejudicii seriozităţii şi verticalităţii          
poziţiei noastre externe," a spus Iliescu. "A sosit  momentul ca Ion Iliescu să înţeleagă     
că România nu mai este un loc de refugiu pentru tovarăşii de ideologie comunistă şi luptă 
împotriva intereselor propriilor naţiuni sau ale umanităţii," i-a replicat Remus Opriş. 

Am aflat  de la Bucureşti o veste despre care îl prevenisem pe George Roncea,            
când se transferase de la “Ziua” la “Cotidianul”, pentru a putea rămâne corespondent      
de război la Belgrad: de luni, Ion Cristoiu nu va mai fi director la “Cotidianul”.           
Oficial, despărţirea s-a făcut  amiabil, însă, în realitate, ştiam de mai multă vreme            
că liderii PNTCD nu i-au iertat lui Cristoiu atitudinea sa şi a ziarului, în timpul războiului   
din Iugoslavia, şi i-au impus, până la urmă, lui Ion Raţiu să renunţe la acesta. Ion Cristoiu 
declara că va continua să-şi scrie editorialul de pe prima pagină, însă mă îndoiam          
că aceasta se va întâmpla sau că va dura prea multă vreme. Am vorbit cu George           
şi mi-a mărturisit că, după plecarea lui Cristoiu, nu ştie dacă se va înţelege                    
cu noul director, însă spera că provizoratul acesta nu va dura prea mult, mai ales            
că Ion Cristoiu intenţiona să deschidă un alt ziar.

Spre seară, m-a sunat Sergiu Toader şi mi-a spus că va trimite o echipă de la ProTV,     
care să încerce să intre în Iugoslavia şi să facem împreună un documentar despre tot       
ce s-a întâmplat în aceste trei luni. Sergiu insista ca eroul principal al acestui film să fiu eu   
şi ideea mă intimida foarte mult. Găsisem, totuşi, o soluţie: schiţasem un scenariu în care 
eu urmam să fiu cel care îl conduce pe telespectator prin coşmarul războiului               
trăit  de sârbi. Aveam în jurul meu atâtea personaje, care trăiseră, fiecare în felul său, 
acest  război şi nu îmi rămânea decât să leg între ele episoadele pe care le-ar fi descris.   
L-am asigurat pe Sergiu că voi avea grijă ca echipa noastră să ajungă la Belgrad. 

Aveam un plan. L-am sunat pe Ştefan Anghel, cameramanul care urma să vină încoace, 
împreună cu nea Nelu, şoferul nostru. I-am spus să plece spre Timişoara şi să mă sune 
când ajunge. Vorbisem cu Mile, care a fost de acord să se ducă în frontieră şi să introducă 
în ţară jeep-ul nostru şi camera video, spunând că sunt ale lui, pentru că el avea 
acreditare de război şi avea voie să o facă. Era puţin riscant, însă după ce scăpasem      
de bombardamente, pericolul ca poliţiştii sârbi de la frontieră să se prindă de şmecherie   
şi să se înfurie ni se părea ridicol. Exista riscul ca sârbii să-i aplice lui Mile o interdicţie     
de intrare în Iugoslavia pentru doi ani şi, în cel mai rău caz, să-i tragă câteva bastoane     
pe spinare. Perspectiva aventurii ne-a amuzat şi toată seara am făcut glume cu Mile,       
pe seama belelelor pe care ar putea să le aibă, dacă operaţiunea eşua. Ba chiar,            
ca sfidarea să fie completă, Mile s-a hotărât  să-l aducă la Belgrad şi pe Alexandru Mandici 
(Sandi), cameramanul lui de la Timişoara. Ne-am culcat  bine dispuşi, urmând ca mâine, 
Nelu să-l ducă pe Mile în vama de la Stamora-Moraviţa, ca să se întâlnească                  
cu echipa noastră care ajungea la Timişoara. 



20 iunie 1999

M-am trezit devreme în această dimineaţă, deşi era duminică. Am trecut pe la biserica 
Patriarhiei, de lângă noi, după care Mile a plecat, cu maşina lui Nelu, către România.   
Eram amândoi uşor încordaţi de gândul operaţiunii pe care o pusesem la cale.            
Fane Anghel şi nea Nelu urmau să ajungă în această după-amiază la Timişoara, iar Mile 
trebuia să încerce să-i bage în Iugoslavia mâine dimineaţă. Mile a ajuns fără probleme 
acasă şi m-a sunat după ce s-a întâlnit  cu colegii mei. Mai aveam o noapte până la marea 
încercare. 

În Iugoslavia lucrurile evoluau în direcţii stranii, cum numai aici se putea întâmpla.         
N-am avut  ce citi în ziarele de astăzi, pe care, dacă le răsfoiai, aveai impresia                  
că totul e în regulă şi nimic deosebit  nu s-a întâmplat în ultimele trei luni.                    
Doar în “Vecernje Novosti” am găsit  câteva pagini anti-NATO, în care se explicau          
iţele încurcate ale unei conspiraţii mondiale, căreia sârbii au îndrăznit să-i stea în cale. 
Atunci, Guvernul Mondial condus de SUA a declanşat Primul Război Mondial Anti-creştin, 
însă sârbii au rezistat în faţa bombardamentelor, apărând steagul Creştinismului.        
Teoria o mai citisem şi în alte cărţi şi nu aveam nici un chef să o mai văd o dată,          
aşa că am preferat  să răsfoiesc numărul de azi din “Blic”, plin de poze sexy şi istorii 
amuzante. N-aş fi citit  “Politika”, dacă prima pagină nu mi-ar fi amintit de parodia          
care se desfăşura astăzi. 

Totul a început  aseară. În Jurnalul RTS, vicepremierul sârb Milovan Bojic a cerut  sârbilor   
să se întoarcă în Kosovo, spunând că miniştrii sârbi se vor pune în fruntea coloanelor   
care se întorc, pentru a le demonstra că nu au de ce să se teamă şi pentru a le da 
încredere în trupele KFOR. Bojic le-a spus sârbilor că acum este momentul să se întoarcă, 
deoarece, peste 48 de ore, casele lor vor fi ocupate de albanezii care revin în valuri         
în Kosovo. Guvernul Serbiei le-a pus la dispoziţie carburanţi şi ajutoarele necesare 
reîntoarcerii în provincie. 

            
             Biserică sârbească din Kosovo, profanată şi distrusă de albanezi



Secretarul general al NATO Javier Solana a decis astăzi încetarea oficială a campaniei 
aeriene a Alianţei Nord-Atlantice împotriva Iugoslaviei, relatează AFP. "Acţionând          
sub autoritatea încredinţată de Consiliul NATO, am decis să punem capăt imediat 
campaniei aeriene pe care am suspendat-o la 10 iunie 1999. Am fost  informat                 
de comandantul suprem al forţelor aliate în Europa, generalul Wesley Clark,                   
că toate forţele militare şi de poliţie sârbe au părăsit provincia Kosovo, conform acordului 
tehnico-militar semnat de către comandantul KFOR şi de către reprezentanţii       
guvernului iugoslav la 9 iunie.” Louis Garneau, purtătorul de cuvânt al KFOR, a declarat: 
"Comandantul KFOR, generalul Michael Jackson, a primit, din partea autorităţilor            
de la Belgrad confirmarea scrisă că toate forţele iugoslave s-au retras din Kosovo.”

Deşi mi se părea incredibil, circul a început. La prânz, o primă coloană de 30 de refugiaţi 
sârbi, avându-l în frunte pe Borislav Milacic, ministrul republican de Finanţe, a plecat      
din Kragujevac către Kosovo. În acelaşi timp, din Nis au plecat către provincia pe care abia 
o părăsiseră alte două coloane cu 1.000 de refugiaţi sârbi (dintre care 80 de medici),       
în frunte cu Dragoljub Jankovic, ministrul Justiţiei, şi cu Leposava Milicevic,            
ministrul Sănătăţii. Oamenii se urcau veseli în autobuze, după ce dădeau interviuri 
reporterilor RTS şi ridicau trei degete, în semn de salut, când maşinile plecau claxonând, 
în aplauzele celor aduşi să-i conducă. Îi priveam stupefiat pe cei care - până ieri - spuneau 
că au fugit  din Kosovo pentru că teroriştii UCK îi omoară, iar acum explicau că n-au nevoie 
de nimic, numai să ajungă odată înapoi acasă. Poate cel mult de benzină şi puţină hrană.  

Desigur, Televiziunea Naţională a transformat aceste plecări într-un straniu marş triumfal, 
de parcă oamenii ar fi plecat pe Tărâmul Făgăduinţei şi nu unde îi aştepta teroarea 
albanezilor sau - în cel mai bun caz - protecţia KFOR împotriva foştilor vecini şi prieteni. 
După ce au atras atenţia cât de disciplinată şi organizată este Armata Iugoslavă,          
care s-a retras din Kosovo, reporterii RTS ne-au bombardat cu reportaje                   
despre întoarcerea refugiaţilor. Alţi 500 au plecat din Krusevac spre Kosovo.                  
Alţi 720 au plecat din Kraljevo, în frunte cu Branislav Ivkovic, ministrul Învăţământului.   
Alţi 300 au plecat din Rudare, conduşi de ministrul Turismului şi Sportului. 

Erau încercări disperate ale regimului lui Slobodan Milosevic de a le arăta sârbilor            
că situaţia se normalizează în provincie şi în întreaga ţară. Tabloul acesta suprarealist     
era întregit cu imagini de la inaugurarea unui pod de pontoane la Mijatovac,                
care va asigura traversarea peste râul Velika Morava, până la ridicarea unui nou pod,       
în locul celor distrus de bombardamente. Cu imagini de la Valjevo şi Sremska Mitrovica, 
unde locuitorii îi întâmpinau cu bucurie pe militarii sârbi care se înapoiau din Kosovo.      
Cu informaţia că au apărut deja oameni de afaceri din Elveţia, Germania şi Italia,      
dornici să investească în Iugoslavia. Cu declaraţia lui Massimo D’Alema despre necesitatea 
dezarmării formaţiunilor UCK şi a ajutorării sârbilor să-şi reconstruiască podurile              
şi centralele electrice. Desigur, “uitând” să amintească de condiţionarea ajutorului            
de plecarea de la Putere a lui Slobodan Milosevic. 



                        
                              “Kosovo e Serbia”, graffiti în Belgrad

Toate jurnalele RTS repetau aceleaşi teme, iar, la 22.30, aveau să anunţe că toţi militarii 
Armatei Iugoslave s-au retras din Kosovo, îndeplinindu-şi obligaţiile asumate în acordul    
de la Kumanovo. Şi că primele coloane de refugiaţi care se întorc în Kosovo au ajuns deja 
la Priştina. Apoi au prezentat  imagini de la întâlnirea dintre Nebojsa Vujovic şi generalul 
Michael Jackson, în care adjunctul ministrului iugoslav de Externe i-a atras atenţia acestuia 
că, în timpul în care în provincie s-au aflat  militarii şi poliţiştii sârbi, nu a fost  niciodată 
haos şi anarhie, cerându-i să dezarmeze teroriştii UCK şi să asigure graniţele ţării 
împotriva pătrunderii bandelor de criminali albanezi. Jurnalul s-a încheiat cu un montaj    
cu bombardamente, pe fondul căruia se făcea un apel la toţi cetăţenii iugoslavi               
să pună umărul la reconstrucţia ţării. 

Poate m-aş fi lăsat păcălit şi aş fi crezut că este vorba doar de o acţiune de propagandă, 
dacă nu mi-aş fi amintit de vorbele “scriitorului” Dragan. În ultima noapte în care            
l-am văzut, când se semnase pacea de la Kumanovo, mi-a spus că forţele speciale sârbe 
se vor întoarce în Kosovo foarte curând. A refuzat să-mi explice cum o vor face,          
atâta vreme cât trupele KFOR s-au desfăşurat  deja, şi mi-a spus să fiu atent la ce          
va urma. Şi ce altă acoperire mai bună puteau găsi, decât cea a oamenilor care se întorc 
la casele lor ? Pentru că, oricât de patrioţi ar fi sârbii, nu sunt chiar atât de nebuni           
să se bage singuri în gura lupului, mai ales când acesta este albanez.   

Preşedintele francez Jacques Chirac nu a exclus, într-un interviu pentru CNN,      
posibilitatea acordării unui ajutor occidental pentru reconstrucţia anumitor centrale 
electrice din Serbia. "Suntem dispuşi să acordăm sârbilor un ajutor umanitar.              
Sunt centralele electrice umanitare ? Se poate, pentru că ele produc energie pentru          
a încălzi iarna locuinţele. Este un lucru pe care va trebui să-l discutăm."           
Preşedintele francez a exclus, pe de altă parte, orice ajutor acordat pentru reconstrucţia 
podurilor: "Nu putem ajuta o ţară să se reconstruiască, dacă nu este o democraţie." 

Primul politician din Opoziţie care a sesizat cinica manipulare pe care o încercau             
cei de la Putere a fost Vladan Batic, liderul Partidului Creştin Democrat din Serbia             
– un partid “de buzunar” - şi coordonator al Uniunii pentru Schimbare, o alianţă de partide 
care începea să-şi facă loc pe scena politică. El a explicat  că pretenţiile  Guvernului         
că ar fi create toate condiţiile pentru ca sârbii să se întoarcă la casele lor din Kosovo       
nu sunt decât pură demagogie. “Aceleaşi persoane care, prin politica lor păguboasă,         
i-au obligat  pe sârbi să-şi lase casele în care locuiau de secole, îi conving acum,            
prin ameninţări şi şantaj, să se întoarcă în Kosovo.” 



În acest timp, liderii partidelor care încă mai însemnau ceva pentru sârbi păreau orbiţi      
şi lansau apeluri aberante sau îşi trăgeau de zor lovituri sub centură. Partidul Radical        
din Serbia (SRS) s-a apucat să acuze conducerea Primăriei Belgradului că,                    
din cauza nepriceperii, a afacerilor şi a matrapazlâcurilor pe care le-a făcut,                      
a adus capitala în pragul colapsului. “Niciodată, în toată istoria Belgradului,                
oraşul nu a fost  condus de astfel de infractori şi nevolnici,” spuneau liderii SRS.             
“Au arătat că le pasă mai puţin de oraş decât le păsa celor care l-au condus în timpul   
celui de-al Doilea Război Mondial.” Ei au dezvăluit că, în timpul bombardamentelor, 
inspectorii Ministerului de Interne i-au arestat şi anchetat pe câţiva din consilierii 
municipali ai Mişcării pentru Reînnoirea Serbiei (SPO), din cauza unor dubioase afaceri      
cu carburanţi. 

Desigur, cei de la SPO au dezminţit  acuzaţiile, iar preşedintele Consiliului municipal, 
Spasoje Krunic, le-a calificat drept  mincinoase şi primitive. De altfel, conducerea SPO      
s-a întâlnit astăzi într-o şedinţă, în care s-a făcut apel încă o dată la sârbi să se întoarcă     
la casele lor din Kosovo. Liderii SPO au acuzat  Guvernul că nu a spus nimic despre exodul 
masiv al sârbilor din provincie şi că RTS nu a arătat nici o imagine a coloanelor              
de refugiaţi. Concluziile şedinţei de astăzi spuneau totul despre deruta şi lipsa de realism 
a SPO, care nu înţelegea că nu este momentul potrivit pentru a schimba guvernul          
sau preşedintele. Se vorbea din nou că trebuie ridicată starea de război, că trebuie 
anulate legile nedemocratice, că efectivele Poliţiei şi Armatei trebuie reduse la nivelul 
dinainte de război şi că trebuie reluate urgent legăturile diplomatice cu SUA, Franţa, 
Germania şi Marea Britanie. 

În timp ce oamenii se zbăteau să-şi revină după lunile de bombardamente, SPO spunea   
că este cazul formării, atât la nivel republican, cât şi federal, a unor guverne provizorii,   
cu largă deschidere democratică, alcătuite din tehnocraţi, care să asigure obţinerea 
ajutoarelor necesare pentru reconstrucţia ţării şi organizarea de alegeri libere,           
după normele europene. “De mâine, toţi membrii şi activiştii SPO vor începe o campanie 
puternică pentru popularizarea acestor principii. Cerem schimbări paşnice, dar,            
dacă regimul nu este în stare să se schimbe, trebuie să facem tot posibilul pentru             
a determina schimbarea lui.”  

                      
                    Etnici albanezi jefuiesc casele părăsite de sârbi în Kosovo



SRS plângea cu lacrimi de crocodil de grija sârbilor, spunând că acum, “atitudinea 
bandiţilor din SUA şi Uniunea Europeană, care închid ochii la suferinţele sârbilor             
din Kosovo, este în perfectă armonie cu caracterul celor care, până mai ieri, bombardau 
civili nevinovaţi”. “Bătălia pentru eliberarea patriei va continua, până la victoria finală, 
până când ultimul soldat străin va fi alungat de pe teritoriul Serbiei,” anunţau,           
pompos, liderii SRS. “Un astfel de ţel nu poate fi atins fără ca poporul să-şi păstreze 
unitatea şi fără să-i alungăm pe trădătorii care găsesc tot felul de scuze                  
pentru crimele comise de duşmani şi le oferă, cu umilinţă, servicii complete în fiecare zi.”

Bill Clinton a declarat, într-un interviu acordat  televiziunii CNN, că el apreciase,         
înaintea începerii campaniei NATO împotriva Iugoslaviei, "la 50% şansele de a-l învinge   
pe Slobodan Milosevic după mai puţin de o săptămână de bombardamente". Întrebat    
dacă şi-a imaginat vreun moment, ordonând bombardarea Iugoslaviei, că războiul va dura 
79 de zile, Clinton a răspuns: “Ştiam şi că, dacă el va hotărî să suporte                
pedeapsa atacurilor aeriene, acestea vor dura câtva timp. Nu mă gândeam la o durată 
precisă, dar ştiam că ar putea fi nevoie de mult timp.”

Poate că nu m-ar fi iritat atât de mult războiul acesta surd declanşat de Vuk Draskovic      
şi Vojislav Seselj şi l-aş fi pus pe seama eternei rivalităţi dintre cei doi şi a încheierii 
războiului, care le permitea acum să-şi dea frâu liber sentimentelor. Însă, pe la prânz,     
în timp ce mă plimbam pe Terazije, în centrul Belgradului, am văzut o mulţime de oameni 
care bloca circulaţia. Erau vreo 200 de refugiaţi sârbi din zona oraşelor Prizren,     
Djakovica şi Orahovac, care protestau împotriva atitudinii guvernanţilor faţă de ei.     
“După tot ce am pătimit  înainte de plecarea în bejenie, acum, în Serbia, nimeni               
nu se mai uită la noi,” se auzea glasul unuia dintre ei, care vorbea la o portavoce.             
Îl chema Svetozar Fisic. “Am ajuns la Belgrad flămânzi şi sfârşiţi de puteri.                 
Acum ne spun să ne întoarcem. Unde ? În braţele UCK ?” Feţele oamenilor exprimau 
disperare şi Fisic îi chema să vină mâine, cât mai mulţi, în faţa clădirii Guvernului federal, 
pentru a-şi spune păsurile. 

Nu m-au impresionat  atât  de mult chipurile refugiaţilor, cât indiferenţa din ochii 
belgrădenilor. Îmi era greu să înţeleg, însă observasem şi altă dată că oamenii din Serbia 
îi tratau cu dispreţ, indiferenţă şi chiar ură pe refugiaţii din Croaţia, Bosnia şi, acum, 
Kosovo. “Nu sunt  de-ai noştri, sunt  ‘izbeglice’ (refugiaţi),” spunea chiar şi Nelu despre ei. 
Iar cuvântul nu suna ca un simplu substantiv şi avea puternice nuanţe peiorative,           
pe care nu puteam să le pricep deloc. 

                             
                       Refugiaţii sârbi din Kosovo protestează la Belgrad



Dacă acest  incident a trecut aproape neobservat, nu s-a întâmplat  la fel cu cel de ieri,     
de lângă Kragujevac. În jur de 100 de rezervişti au blocat şoseaua spre Topola,              
în faţa cafenelei “Sumski put” din satul Petrovac, aşezându-se pe asfalt, în jurul           
unui camion pe care îl puseseră de-a curmezişul. Cereau să li se plătească soldele,         
pe care nu le-au mai primit de două luni de zile. Gen.mr. Zivomir Smiljkovic,     
comandantul Corpului Kragujevac al Armatei Iugoslave, a sosit  la ora 14.00 la faţa locului 
şi, abia după trei ore de discuţii aprinse, a reuşit să deblocheze drumul,             
promiţându-le rezerviştilor că îşi vor primi soldele până vineri. Această demonstraţie      
era un semnal periculos, care arăta că fondurile pentru armată sunt  pe sfârşite.     
Oamenii lui Slobodan Milosevic trebuiau să facă rapid rost de bani, pentru a nu lăsa                 
aceste nemulţumiri să fie scânteia care să aprindă butoiul de pulbere reprezentat           
de duşmănia dintre Armata şi Poliţia sârbă. Ar fi fost greu de reprimat un amplu protest   
al militarilor, care, odată scăpaţi din infernul bombardamentelor NATO, nu se mai temeau 
de nimic. Pe de altă parte, o intervenţie în forţă a Poliţiei împotriva militarilor nu numai   
că n-ar fi fost posibilă, însă, cu siguranţă, ar fi degenerat într-un necruţător război civil. 

Trupele KFOR au descoperit că aproximativ 60.000 de albanezi din Kosovo au fost  deţinuţi 
în sate bombardate şi transformate în lagăre de concentrare de către forţele iugoslave     
în nordul provinciei, a informat  publicaţia "Sunday Telegraph". Familiile albaneze             
au fost arestate în munţii unde se refugiaseră şi au fost închise, la jumătatea lunii aprilie, 
în satele distruse aflate în apropiere de Podujevo. Persoanele internate în lagărul cunoscut 
sub numele de Sajkovac ar fi urmat să fie folosite ca scuturi umane, în cazul                
unei intervenţii terestre a NATO. Trimisul special al ziarului a afirmat că aceşti refugiaţi    
au fost supuşi unei izolări totale timp de două luni. Fiecare dintre ei, inclusiv copiii,         
au primit  o cartelă cu numele, numărul propriu şi cu sectorul de lagăr în care era deţinut. 
Orice fugar risca să fie luat drept ţintă de către trăgătorii de elită sârbi, ascunşi           
după dealuri.

Situaţia era cu atât  mai complicată, cu cât sârbii se vedeau puşi să se descurce singuri. 
Astăzi, la încheierea reuniunii de la Koln a liderilor ţărilor G-8, s-a anunţat  că,              
dacă vrea să benef ic ieze de ajutor internaţional pentru reconstrucţie ,               
preşedintele Milosevic va trebui să pună în aplicare reforme democratice în ţară.             
Ei au cerut Belgradului să se conformeze principiilor Pactului de stabilitate în Balcani,        
în special în privinţa democratizării ţării şi a respectării drepturilor omului.                   
 
Declaraţia finală a summit-ului G-8 de la Koln era semnată şi de Rusia, care obţinuse      
tot  ce îşi dorise în urma conflictului din Iugoslavia, aşa că sârbii erau din nou singuri        
în faţa lumii întregi. Dimitri Iakuşin, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, anunţase că Rusia 
îşi va relua relaţiile cu NATO, de îndată ce Alianţa va anunţa încheierea oficială                
a operaţiunii sale militare împotriva Iugoslaviei. Colac peste pupăză, nici ajutoarele 
promise nu păreau de mare perspectivă, liderii G-8 avertizând că realizarea obiectivelor 
Pactului de stabilitate în Balcani revine, în primul rând, ţărilor din regiune, ajutorul          
din exterior neputând substitui propriile eforturi. "Insistăm ca toate părţile aflate în conflict 
în Kosovo să respecte încetarea focului şi să se conformeze în totalitate termenilor 
rezoluţiei 1244 a Naţiunilor Unite şi acordului tehnico-militar," se arăta în declaraţia finală 
a summit-ului. 



                                
          Doi sârbi din Kosovo, protejaţi de trupele KFOR, după un atac al UCK

Încet, dar sigur, trupele KFOR începeau să pună stăpânire pe haosul din Kosovo.           
Astăzi, la Kosovska Mitrovica, soldaţii francezi din KFOR au arestat 10 luptători UCK, 
pentru că aceştia jefuiau casele şi magazinele părăsite de sârbi. Germanii din KFOR        
au eliberat la Prizren doi albanezi, răpiţi de UCK pentru că ar fi colaborat cu sârbii.          
Spre seară, britanicilor din KFOR nu le-au trebuit decât 10 minute să ajungă în cartierul 
Dardanija din Priştina, pentru a potoli câţiva luptători separatişti, care deschiseseră focul 
asupra locuinţelor unor sârbi, omorându-l pe unul dintre ei şi dispărând la adăpostul 
întunericului. 

Generalul Michael Jackson a confirmat în această seară că retragerea Armatei Iugoslave 
din Kosovo a fost  încheiată, cu 12 ore chiar mai devreme decât era prevăzută, şi, 
începând din acest  moment, singura forţă militară din provincie este KFOR. El a adăugat 
că aeroportul Slatina va rămâne închis cel puţin 8 zile, până la finalizarea unui acord        
la nivel înalt privind controlul său. 

Puţin după miezul nopţii, într-un cort bine păzit din cartierul general al KFOR                 
de la periferia Priştinei, în prezenţa purtătorului de cuvânt al Departamentului de Stat      
al SUA James Rubin, generalul Jackson şi liderul politic al UCK Hashim Thaqi au semnat 
acordul privind demilitarizarea imediată şi dezarmarea progresivă a UCK. Acordul stipula 
că, în termen de 3 luni, UCK trebuie să predea KFOR întreg armamentul său, cu excepţia 
armelor uşoare. Începând de mâine, în nici un moment, UCK nu mai este autorizată       
să poarte arme, indiferent de ce tip, la mai puţin de 2 kilometri de şoselele principale,    
de oraşe sau de graniţele exterioare ale provinciei. În decurs de 4 zile, UCK îşi va desfiinţa 
toate poziţiile de luptă, fortificaţiile şi punctele de control de pe şosele şi va delimita 
câmpurile de mine şi capcanele instalate de separatiştii albanezi. În termen de 30 de zile, 
UCK era obligată să stocheze în locuri inventariate de KFOR toate armele de calibru 
superior celui de 12,7 mm, iar în termen de 90 de zile, să predea toate armele automate 
de calibru inferior. 

Acordul stipulează ca "UCK să înceteze focul, să se dezangajeze din zonele de conflict,     
să se demilitarizeze şi să se reintegreze în societatea civilă, să renunţe la folosirea forţei   
şi să pună capăt  oricărui act  de beligeranţă, să accepte să nu-i atace, reţine sau intimida 
pe civilii din Kosovo, să nu atace, încalce sau confişte proprietatea civililor din Kosovo". 
Comunitatea internaţională va lua în considerare posibilitatea ca luptătorii din UCK          
să se alăture unei noi forţe de Poliţie ce va fi constituită în Kosovo după modelul       
Gărzii naţionale din diferite state americane, se spune în document. 



Înainte de a semna acordul, Hashim Thaqi a avut mai mult  întrevederi între patru ochi     
cu James Rubin, care i-a spus că secretarul de stat Madeleine Albright i-a cerut personal 
să o reprezinte la semnarea acordului de demilitarizare, ca garanţie că “libertatea           
pe care a câştigat-o UCK va fi apărată”. Imediat  după semnarea documentului,             
atât  Albright, cât  şi Bill Clinton l-au sunat pe Thaqi, pentru a-i saluta “curajul” de a accepta 
transformarea UCK şi a-i spune cât de mândri sunt de el.  

                        
                        Trei sârbi ucişi de UCK în Kosovo sunt înmormântaţi

“UCK va participa la un nou proces politic prin care va fi definit statutul Kosovo," a declarat 
Thaqi după semnarea acordului, la care fusese asistat de alţi trei lideri ai mişcării sale, 
Agim Ceku, Jakup Krasniqi şi Rame Buja. "Retragerea preşedintelui Slobodan Milosevic     
şi procesul declanşat de forţele NATO şi de KFOR constituie o mare victorie, care deschide 
pentru noi perspective diferite." La rândul său, generalul Michael Jackson a spus că    
“astăzi ne aflăm într-un moment crucial al misiunii noastre, pentru a stabili un climat 
permanent de pace şi securitate pentru întreaga populaţie din Kosovo".
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Astăzi era ziua cea mare. Deşi nu aveam transmisie pentru emisiunea de dimineaţă,      
m-am trezit  devreme şi am coborât să beau o cafea şi să răsfoiesc ziarele. Trebuia să fac 
ceva să-mi treacă timpul cât  mai repede. Vorbisem la telefon cu Mile, care mi-a spus       
că vor încerca să treacă graniţa în jurul prânzului. Ziarele m-au plictisit. Publicau ştiri       
de ieri, pe care le ştiam deja. “Blic” înşira ultimele incidente provocate de UCK:                
o bombă detonată lângă statuia lui Vuk Karadzic din faţa Facultăţii de filosofie din Priştina, 
3 sârbi ucişi şi unul rănit la Bijelo Polje, casele sârbilor incendiate la Grace, Nedakovac, 
Nevoljane şi Vrnica, 20 de sârbi baricadaţi într-o sală de sport de la Urosevac şi asaltaţi   
de gherilele UCK, 100 de apartamente părăsite de sârbi şi ocupate de albanezi în Priştina 
şi aşa mai departe. Ziarul dedica o pagină refugiaţilor sârbi care plecau din Kosovo           
şi una celor care se întorceau în provincie. Noroc cu un interviu cu Bora Djordjevic, 
legendarul star rock, cunoscut  pentru ura împotriva lui Milosevic şi ironia necruţătoare     
cu care îşi bătea joc de preşedintele iugoslav. Interviul era plin de tristeţe, de această 
dată, muzicianului părându-i rău că s-au adeverit versurile unui celebru cântec de-al său, 
care vorbea despre un Belgrad în flăcări.  



Şi “Vecernje Novosti” povestea pe larg despre întoarcerea refugiaţilor sârbi în Kosovo        
şi dedica două pagini echipei naţionale de baschet, care lua startul în turneul final            
al Campionatului European, care începea astăzi la Paris. Sârbii au avut întotdeauna 
baschetbalişti fantastici şi toată lumea se aştepta ca Iugoslavia să ajungă măcar în finală. 
Cu titlul “Amazoana cu mâinile pătate de sânge”, ziarul prelua un articol dintr-o revistă 
italiană despre căpitanul Jenny Fleyn, o americancă – pilot pe avioanele de vânătoare F-15 
care au bombardat Iugoslavia. Cu litere groase era tipărit răspunsul femeii la întrebarea 
dacă are remuşcări că bombele lansate de ea i-au ucis, poate, pe unii din cei 2.000         
de civili sârbi omorâţi în timpul războiului: “În general, ce se întâmplă sub aripile avionului 
nu mă interesează. Mă străduiesc să-mi nimeresc ţinta repartizată, însă nu e treaba mea 
ce reprezintă acea ţintă.” 

Desigur că din “Politika” nu aveau cum să lipsească articolele despre întoarcerea sârbilor     
în Kosovo şi un interviu despre planurile de reconstrucţie, explicate, de această dată,      
de Dragan Tomic, vicepremier al Guvernului sârb. Pe o pagină întreagă erau înşirate detalii 
despre profiturile fabuloase obţinute de concernele de armament în urma războiului      
care tocmai se terminase. Pe primul loc erau, bineînţeles, fabricile americane.                 
Pe o altă pagină era publicat  episodul 14 dintr-un studiu despre pierderile provocate        
de sârbi aviaţiei inamice. Detaliile şi descrierea exactă a împrejurărilor în care fuseseră 
doborâte avioanele lăsau cu greu loc de îndoială că nu ar fi fost adevărate. 

Mi-a sărit în ochi corespondenţa transmisă de la Bucureşti de Milan Petrovic, pe care 
aveam să-l cunosc când m-am întors acasă şi m-a felicitat, împreună cu corespondenta 
agenţiei Tanjug, pentru felul în care am relatat  de la Belgrad desfăşurarea războiului.     
Cu un reproş: nu le-a mai plăcut atitudinea mea după încheierea păcii, când am insistat 
foarte mult asupra schimbării de atitudine a sârbilor, care deveniseră ostili preşedintelui 
Slobodan Milosevic. Articolul de azi al lui Petrovic se numea “Bucureştiul şi-a pierdut 
busola” şi povestea despre cât de rău trăim după 10 ani de “tranziţie”, subliniind            
că 70 % din populaţie crede că suntem pe un drum greşit. Ziaristul sârb caracteriza 
guvernul român ca un adevărat  campion al slugărniciei faţă de NATO şi adăuga             
că acesta a nesocotit  voinţa românilor, care – în proporţie de 80 % - s-au declarat 
împotriva bombardamentelor sălbatice declanşate asupra Iugoslaviei. Articolul se încheia 
cu un exemplu al făţărniciei regimului de la Bucureşti care, după ce a ţinut  partea    
Alianţei Nord-Atlantice, acum insista asupra “prieteniei de veacuri dintre popoarele sârb      
şi român”. 

                            
             Un convoi de refugiaţi sârbi părăseşte satul Zitinje din Kosovo



Tribunalul Penal Internaţional pentru fosta Iugoslavie se află în pragul "paraliziei",             
a afirmat preşedintele uneia dintre cele trei camere de acuzare ale instituţiei,        
francezul Jean-Claude Jorda, într-un interviu publicat în cotidianul "Liberation".           
"Dacă Slobodan Milosevic ne-ar fi predat mâine şi ar fi încredinţat camerei pe care            
o prezidez, eu aş fi constrâns să îl las să aştepte 3 ani în închisoare, înainte ca procesul lui 
să poată începe." TPI a cerut ajutorul Interpolului în vederea desfăşurării anchetelor 
asupra masacrelor, distrugerilor de bunuri şi încălcării drepturilor omului în Kosovo.        
Din echipele Interpol urmează să facă parte specialişti în identificarea victimelor 
catastrofelor, specialişti în balistică, explozibili, arme şi muniţii, precum şi specialişti        
în construcţii, pentru evaluarea pagubelor. Interpolul a subliniat  că anchetatorii dispun     
de puţin timp, întoarcerea refugiaţilor riscând să compromită strângerea elementelor     
care ar putea constitui dovezi.

Am plecat spre Media Center, observând că autobuzele circulau din nou. Programul era, 
totuşi, redus: 6.00-10.30, 13.00-17.00 şi 18.00-22.00. În afara detaliilor acordului           
de demilitarizare a UCK, continuau să curgă ştiri despre refugiaţii sârbi care se întorc       
în Kosovo. La Kragujevac, Miodrag Pavlovic, adjunctul ministrului de Finanţe, a împărţit 
benzină celor 150 de oameni pe care îi conducea înapoi acasă. Un autobuz cu o parte     
din cei 880 de refugiaţi ajunşi la Mladenovac se întorcea în Kosovo condus                      
de Slobodan Pavlovic, ministru adjunct în guvernul sârb. Zoran Knezevic, ministrul federal 
de Justiţie, împreună cu Zivota Covic şi Aleksa Jokic, miniştri în guvernul sârb,                  
îi conduceau pe sârbii care se întorceau, cu 15 autobuze, la Pec. Coloana a fost încadrată, 
la intrarea în provincie, de jeep-urile italienilor din KFOR, care i-au asigurat pe oameni     
că nu au de ce să se mai teamă. 

De la Nis, 500 din cei 2.000 de refugiaţi se pregăteau să se întoarcă acasă.                    
De la Jagodina, 116 oameni s-au înghesuit în două autobuze care plecau spre Kosovo.   
Din Kraljevo plecau un autobuz, 10 automobile şi câteva tractoare. Alţi 200 de refugiaţi   
au plecat  din Leskovac şi s-au oprit  la Kosovopolje, aşteptând ca militarii KFOR               
să-i asigure că se pot întoarce în siguranţă în satele de unde fugiseră. Oamenii               
se întorceau mai mult  de nevoie, pentru că în Serbia nu prea aveau unde                       
să se adăpostească. Oraşul Kragujevac, de exemplu, era plin de refugiaţi din Kosovo.   
Erau peste 10.000 şi Vesna Pajevic, vicepreşedinte al Consiliului local, făcea apeluri 
zadarnice să li se trimită hrană, medicamente şi articole sanitare şi atrăgea atenţia că       
- şi fără ei, - situaţia socială era foarte grea în zonă, din cauza fabricilor distruse              
de bombardamente, care au lăsat fără slujbe mii de localnici. 

La 12.00, m-am dus în faţa clădirii Guvernului federal, unde începeau să se adune 
refugiaţii sârbi din Kosovo, pentru a protesta că nimănui nu-i pasă de ei. Oamenii doreau 
să fie primiţi de preşedintele Serbiei, pentru a-i prezenta solicitările: să li se recunoască 
statutul oficial de refugiaţi, cu toate drepturile legale, să nu se mai ascundă adevărul 
despre exodul sârbilor din Kosovo, iar guvernul federal să ceară întrunirea de urgenţă       
a Consiliului de Securitate al ONU, care să condamne atitudinea trupelor KFOR,         
pentru că au permis “bandelor organizate ale teroriştilor UCK” să intre în Kosovo             
şi să-i prigonească pe sârbi. 



A trebuit, însă, să stau deoparte, pentru că în faţa clădirii era plin de poliţişti            
(mulţi în civil), care au spus că protestul nu este autorizat şi au interzis oamenilor          
să se adune în grupuri compacte. Aceştia au început să vocifereze şi s-au retras          
către bulevardul Terazije, încercând să-l blocheze din nou, la fel ca ieri. În fruntea lor era, 
din nou, Svetozar Fisic, care repeta revendicările la o portavoce. După vreo oră,          
Fisic a fost luat pe sus dintre demonstranţi şi băgat într-o dubă a Poliţiei. Un ofiţer 
superior le-a cerut demonstranţilor să plece, după care un cordon de 20 de poliţişti           
a început, fără violenţă, să-i împrăştie. Când i-au văzut, femeile din grupul 
demonstranţilor au început să plângă, în timp ce bărbaţii huiduiau şi strigau:      
“Dovediţi-ne că sunteţi mai buni decât UCK !”, “Întâi ne-au alungat albanezii din Kosovo, 
iar acum ne goniţi şi voi din Belgrad !” 

Stăteam puţin retras şi mă uitam încremenit cum belgrădenii plecau privirile în jos           
şi grăbeau pasul, înjurându-l printre dinţi pe Slobodan Milosevic. Le simţeam ruşinea       
că nu au curajul să se alăture demonstranţilor şi să-i apere. Era o adevărată dramă,     
însă toţi ştiam că nu era încă momentul pentru o revoltă de proporţii. Războiul          
sleise energia oamenilor şi aveau nevoie de timp să-şi recapete puterile, pentru a putea 
cere socoteala celor vinovaţi de această tragedie. Într-un sfert  de oră, nimic                   
nu mai amintea de demonstraţia refugiaţilor şi belgrădenii puteau să umble din nou       
pe Terazije, fără să se simtă umiliţi de propria neputinţă. Câteva ore mai târziu,     
Svetozar Fisic a fost condamnat, în regim de urgenţă, la 30 de zile de închisoare.            
10 pentru încălcarea regimului privind rezidenţa în vreme de război şi 20 pentru încălcarea 
regimului adunărilor publice.    

“Iugoslavia nu răspunde în prezent condiţiilor necesare participării la măsurile comerciale 
autonome, la programul PHARE sau la un acord de asociere şi de stabilizare,” au precizat 
miniştrii Afacerilor Externe ai UE, informează AFP. Ei au subliniat că este nevoie              
de realizarea unor progrese în ceea ce priveşte respectarea libertăţilor democratice          
şi a drepturilor minorităţilor naţionale, inclusiv în Kosovo.

                
                       Un sat sârbesc de lângă Pristina, incendiat de UCK



Când mă întorceam de la demonstraţie, m-a sunat Mile. Trecuseră cu bine. Vameşii români 
i-au ajutat şi i-au urcat pe Fane, Sandi şi nea Nelu în maşinile unor bişniţari de benzină, 
care i-au trecut fără probleme. Mile s-a pus la volanul jeep-ului nostru, a înlocuit         
sigla ProTV din parbriz cu cea a Antenei 1 şi s-a dus cu tupeu în vama sârbească, 
prezentând acreditarea de război. Vorbea sârbeşte şi, după o scurtă verificare                 
a acreditării, poliţiştii şi vameşii sârbi l-au lăsat să treacă, spunându-i că are noroc          
că nu e de la ProTV. Nu observaseră că jeep-ul avea numărul de înmatriculare B-21-PRO. 

Dincolo de vamă, îi aştepta Nelu, care i-a luat pe toţi în maşina lui, lăsându-l pe Mile       
să conducă jeep-ul până la Belgrad. Trebuiau să mai treacă de câteva filtre ale Poliţiei,    
iar Nelu avea legitimaţia de partid de la JUL şi îl lăsau în pace. Mi-au spus că mă sună    
din nou când ajung la Belgrad. M-am grăbit să mai aflu noutăţi, pentru a-mi face timp     
să stau şi cu ei la o bere, când vor sosi. Mă aşteptau ştiri despre începerea reconstrucţiei. 
La Vrbas, maiorul Pavle Koporan anunţa începerea lucrărilor de curăţare a canalului    
Veliko Backo de resturile podului distrus de rachete, care urma să fie reconstruit. 

La Cuprija, ministrul federal de Externe Zivadin Jovanovic, în fruntea unei delegaţii          
de militari şi reprezentanţi ai guvernului, a deschis oficial lucrările de reconstrucţie. 
Centrul oraşului fusese bombardat  în 8 aprilie şi 29 mai, când două blocuri şi 25 de case 
au fost rase de pe faţa pământului. Jovanovic le-a promis oamenilor că, până la               
1 noiembrie, acestea vor fi ridicate la loc. Delegaţia oficială, aşteptată de câteva sute      
de membri SPS care agitau drapele naţionale şi portrete ale lui Slobodan Milosevic,          
a fost invitată de generalul Dragoljub Ojdanic, şeful Statului Major General al Armatei 
Iugoslave, să traverseze la Mijatovac râul Velika Morava pe un pod de pontoane        
realizat de militari. Mâine, circul acestor inaugurări electorale urma să se repete               
la Surdulica, Vladicin Han şi Vranje, unde festivităţile vor fi deschise de premierul sârb 
Mirko Marjanovic. 

Surpriza a venit astăzi din partea Ministerului Informaţiilor, care a anunţat  că         
Guvernul federal a solicitat  întrunirea Parlamentului, pentru a decide ridicarea stării          
de război. “Încetarea agresiunii împotriva Iugoslaviei şi desfăşurarea forţelor de menţinere 
a păcii ale Naţiunilor Unite, care asigură securitatea cetăţenilor din Kosovo                  
sunt suficiente motive pentru ridicarea stării de război,” se spunea în comunicatul oficial. 
“În aceeaşi şedinţă, Guvernul federal va propune mai multe proiecte de lege             
vizând reconstrucţia ţării.” 

Vestea a fost primită cu bucurie de liderii Opoziţiei. Vojislav Kostunica, preşedintele 
Partidului Democrat din Serbia, a fost singurul care a atras atenţia că bucuria e prematură. 
“Ridicarea stării de război ar trebui să ducă la democratizarea vieţii politice,”                    
a spus Kostunica, “dar nu trebuie să uităm că, nici înainte de război, viaţa social-politică 
nu a fost strălucită. Ţara nu va primi nici un fel de ajutor umanitar, dacă actualul regim    
nu va fi schimbat.” El a atras atenţia că nu se poate vorbi de reconstrucţia ţării,           
când 10 milioane de oameni suferă. “Occidentul a impus sancţiunile, izolarea                   
şi demonizarea sârbilor, distrugerea economiei şi a infrastructurii ţării, însă a uitat          
de cei 650.000 de refugiaţi pe care îi aveam deja. În continuare, planul ţărilor occidentale 
este clar: se urmăreşte distrugerea Republicii Federale Iugoslavia.” 



Rusia a chemat la o reconstrucţie rapidă a regiunii Balcanilor, complet distrusă în urma 
războiului din Kosovo, potrivit unui document emis de Ministerul de Externe de la Moscova, 
citat  de AFP. În acest text se reiterează condamnarea de către oficialităţile de la Moscova 
a campaniei bombardamentelor de NATO asupra Iugoslaviei, conflict calificat                   
ca "unul dintre cele mai tragice din istoria Europei acestui secol". Salutând              
sfârşitul conflictului, comunicatul Ministerului insistă, de asemenea, asupra            
"aplicării substanţiale şi detaliate" a rezoluţiilor Consiliului de Securitate al ONU         
privind provincia Kosovo. "Pagubele provocate economiei şi infrastructurii Iugoslaviei 
depăşesc distrugerile din timpul celui de-al Doilea Război Mondial.” 

                        
                          Convoi de refugiaţi sârbi pleacă din Kosovo

Între timp, amuzantul joc de-a pisica şi şoarecele, dintre regimul de la Belgrad şi partidele 
de Opoziţie continuă să-mi descreţească fruntea. Imaginaţia debordantă şi uşurinţa        
cu care oamenii lui Slobodan Milosevic jonglau prin hăţişul legilor, în timp ce Opoziţia       
se poticnea la fiecare pas, mă distrau la culme. Ultima găselniţă se referea la miniştrii SPO 
care demisionaseră în 28 aprilie din Guvernul federal, după ce liderul lor, Vuk Draskovic, 
fusese demis din funcţia de vicepremier. Momir Bulatovic a lăsat să se înţeleagă că,          
la vremea respectivă, le-ar fi respins demisiile, aşa că statutul lor era incert. Deşi,          
de două luni, nu îşi mai îndeplineau atribuţiile, Milan Komnenic şi Slobodan Nenadovic 
erau, din punct de vedere legal, încă deţinători ai portofoliilor Informaţiilor şi Comerţului, 
iar Milan Bozic era ministru fără portofoliu. Era evidentă intenţia lui Bulatovic de a sugera 
că SPO împarte cu SPS toată responsabilitatea deciziilor luate în timpul întregului război. 
Vestea i-a descumpănit  pe cei de la SPO, iar sârbii au făcut băşcălie de cei 3 “miniştri”, 
spunând că ar fi în stare să se ducă să-şi încaseze salariile pe ultimele două luni. 

În această vreme, SPS continua atacurile împotriva SPO, care era cel mai important   
dintre partidele de Opoziţie. La Nis, filiala locală a SPS a acuzat primăria (condusă de SPO) 
de măsuri “imorale, criminale şi lipsite de patriotism”. Veroljub Jovanovic, purtătorul        
de cuvânt al SPS, a declarat  că, “fostul funcţionar comunist şi actual primar al Nis-ului, 
Branislav Jovanovic, ne-a acuzat că suntem duşmani ai poporului, însă, în timp ce   
activiştii şi membrii partidului nostru luptau pentru Kosovo, el organiza petreceri        
pentru măscăriciul de Vuk Draskovic”. El a mai spus că, de când coaliţia de opoziţie 
“Zajedno” a câştigat alegerile locale în Nis, cotidianul “Narodne Novine” şi televiziunea 
NTV au devenit  organele de propagandă ale SPO. Această declaraţie era, de fapt,           
un contraatac, după ce ieri, primarul Nis-ului a spus despre întoarcerea refugiaţilor sârbi    
în Kosovo că aceştia preferă să înfrunte teroriştii UCK, decât să aibă de-a face               
cu Poliţia lui Slobodan Milosevic.  



Atacurile împotriva administraţiilor locale aflate în mâinile Opoziţiei l-au făcut                 
pe Vojislav Mihajlovic, primarul Belgradului, să declare că va cere Parlamentului Serbiei    
să organizeze alegeri anticipate în capitala iugoslavă. El a respins toate acuzaţiile            
de corupţie şi incompetenţă aduse de SPS şi SRS şi a spus că nu se teme de noi alegeri, 
chiar dacă acestea ar fi organizate mâine. 

În realitate, ar fi trebuit să se teamă, deoarece rezultatele unui sondaj realizat în perioada 
9-14 iunie, de Institutul pentru Studii politice din Belgrad, nu erau deloc promiţătoare. 
Profesorul Srbobran Brankovic a anunţat că, în continuare, cel mai popular partid           
din Serbia rămâne SPS, cu 21,9 % din opţiuni (cu 9 procente mai puţin decât în luna mai), 
urmat  de SPO, cu 14,7 %, SRS, cu 10,5 % (faţă de 15 % în luna mai),                   
Partidul Democrat  din Serbia (DSS), cu 5,3 %, Partidul Democrat (DS), cu 3,2 %,     
Partidul Social Democrat (SD), cu 2,5 % şi Alianţa Civică din Serbia (GSS), cu 2 %. 

La întrebarea “În cine aveţi cea mai mare încredere ?”, 15,6 % din cei chestionaţi              
l-au indicat pe Slobodan Milosevic (faţă de 30 % în luna mai), 10 % pe Vuk Draskovic,      
8 % pe Vojislav Seselj, iar 5 % pe Milo Djukanovic. La întrebarea “În cine aveţi              
cea mai puţină încredere ?”, pe primul loc era nominalizat tot Slobodan Milosevic,           
cu 21 %, urmat de Milo Djukanovic, cu 11 %, Zoran Djindjic, cu 8 %, Vuk Draskovic         
şi Vojislav Seselj, cu câte 7 %. La întrebarea “Credeţi că Slobodan Milosevic este vinovat 
pentru actuala situaţie din ţară ?”, 70 % au răspuns afirmativ şi doar 21 % l-au considerat 
nevinovat. Acelaşi procent, 70 % din cei chestionaţi, se declaraseră împotriva       
prezenţei trupelor străine în Kosovo, cele două cifre spunând multe despre motivul    
pentru care Milosevic pierduse susţinerea sârbilor. 

"Le cer tuturor locuitorilor provinciei Kosovo, indiferent de originea lor etnică, să dea        
o şansă păcii şi să se întoarcă acasă. KFOR va garanta securitatea tuturor cetăţenilor     
din Kosovo," a declarat Javier Solana, în deschiderea celui de-al 16-lea colocviu 
internaţional al NATO, desfăşurat la Budapesta. "Poporul sârb va profita din plin             
de avantajele integrării în comunitatea euro-atlantică. Dar pentru aceasta trebuie            
să fie instaurate democraţia şi toleranţa. Aceasta nu se va întâmpla în cazul în care 
Milosevic va rămâne la putere. El este un om al trecutului şi nu are loc în Europa             
de mâine." Şi miniştrii de Externe din ţările UE şi-au exprimat îngrijorarea faţă de exodul 
populaţiei sârbe din Kosovo, îndemnându-i pe etnicii sârbi din provincie să revină             
la locuinţele lor, relatează AFP. "Întoarcerea refugiaţilor şi a persoanelor deportate, 
garantarea securităţii pentru toţi, precum şi judecarea autorilor atrocităţilor sunt             
cele mai importante priorităţi ale comunităţii internaţionale," se arată în documentul 
adoptat de miniştrii de Externe din ţările UE.

"Sunt indignat când văd albanezi din Kosovo, precum şi elemente izolate din UCK, 
comportându-se într-un fel prea puţin diferit de adversarii lor," declara astăzi generalul 
Michael Jackson, într-un interviu acordat postului BBC. "Nu spun că ei comit  masacre,      
eu vorbesc despre incendieri de case şi jafuri. Ar face mai bine să nu mai facă            
astfel de lucruri. Vor strica totul şi ar fi păcat." Şeful KFOR aprecia că aproximativ            
o treime din sârbi au fugit  din Kosovo. Găsea inevitabilă această situaţie, dar lăsându-se 
amăgit de convoaiele conduse de miniştrii lui Milosevic, care reveneau în provincie,          
le considera drept semne încurajatoare. 



Încurajatoare pentru sârbi ar fi trebuit să fie atitudinea forţelor KFOR. Însă, pe lângă 
deruta şi nesiguranţa oarecum normale, din moment ce se aflau pe un teren necunoscut, 
militarii din forţele internaţionale găseau că este momentul potrivit  să-şi plătească   
poliţele unor vechi rivalităţi. Citeam astăzi un articol publicat de cotidianul britanic        
“The Independent”, scris de un ziarist  englez care asistase ieri la incendierea             
satului Grecka, situat la nici 15 km de Priştina. Profitând că sâmbătă, sârbii         
părăsiseră satul, un grup de luptători UCK a dat  năvală, devastând şi incendiind, pe rând, 
toate casele. Totul s-a petrecut sub ochii nepăsători ai militarilor francezi şi britanici        
din KFOR. Francezii spuneau că satul nu se afla în sectorul lor, iar britanicii dădeau,          
la rândul lor, din umeri.  

                         
                      Biserică sârbească din Kosovo, distrusă de albanezi

În schimb, astăzi după-amiază, fără a băga de seamă - chipurile ! - că sunt filmaţi          
şi fotografiaţi pas cu pas, James Rubin s-a plimbat prin centrul Priştinei împreună            
cu liderii UCK Hashim Thaqi, Jakup Krasniqi, Agim Ceku şi Rame Buja.                  
Albanezii îi întâmpinau cu aplauze şi Rubin îi saluta, acceptând cu modestie      
recunoştinţa lor. S-au oprit  cu toţii pe terasă la “Korso”, cea mai populară cafenea         
din centru, unde au discutat  amical aproape o oră. Lângă masa lor se aşezase                
şi Bujar Bukoshi, care, acum câteva luni, era “prim-ministru al guvernului kosovar din exil”, 
însă acesta nu i-a băgat în seamă. La câteva sute de kilometri distanţă, în centrul 
Belgradului, oficialii sârbi îi conduceau pe cei 20 de arhitecţi ruşi, care veniseră              
să examineze cum s-ar putea reconstrui clădirile distruse de bombardamente. 

Jamie Shea, purtătorul de cuvânt al NATO, spunea că un număr limitat de militari sârbi    
vor fi autorizaţi să revină în Kosovo, atunci când generalul Michael Jackson va considera   
că este oportun acest lucru. “Aceşti militari vor putea reveni în săptămânile următoare 
pentru trei motive: pentru a asigura securitatea lăcaşurilor religioase şi culturale sârbe,     
a mănăstirilor ortodoxe, pentru acţiuni de deminare, precum şi pentru o prezenţă         
pur simbolică la frontiere.” Câmpurile de mine erau un adevărat coşmar pentru populaţia 
şi militarii din Kosovo. Ambasadorul american Donald Steinberg, reprezentantul oficial 
pentru deminări cu caracter umanitar, declara că, în provincie, ar exista în jur de 800       
de zone minate, în special în regiunile de la frontiera cu Albania şi Macedonia.                
El aprecia că vor fi necesari aproape 5 ani pentru ca populaţia din Kosovo să scape         
de ameninţarea minelor. Deocamdată, geniştii KFOR s-au concentrat asupra principalelor 
şosele şi poduri, de care aveau, in primul rând, ei nevoie. 



Astăzi, la 13.25, în satul Negrovce, de la 30 de km nord de Priştina, doi britanici din KFOR 
şi doi civili au fost spulberaţi de explozia unor bombe cu fragmentaţie. Militarii erau     
dintre celebrii “Gurkhas”, nepalezii din elita Armatei britanice, şi fuseseră chemaţi            
să dezamorseze o grămadă de bombe neexplodate, adunate de săteni în şcoală.      
Soldaţii nu au vrut să rişte viaţa localnicilor şi au încercat să le deplaseze pe un teren 
viran. Bombele fiind deja mişcate, a fost  suficientă o mişcare pripită sau un pas greşit      
şi totul s-a sfârşit cu o explozie îngrozitoare. 

Îl înţelegeam foarte bine pe Cătălin Radu Tănase, cu care vorbisem astăzi. Era încă         
la Priştina şi, când a fost să filmeze pentru un reportaj despre oamenii dintr-un sat,         
în care trebuia să ajungă pe un drum printr-o pădure, l-a lăsat pe albanezul                 
care îl conducea să o ia înainte, iar el şi cu Gabi Creţean, cameramanul, au mers            
cu fereală, la vreo 10 metri distanţă şi călcând doar pe urmele lăsate de acesta.            
Ba mai mult, la un moment dat, albanezul l-a cărat pe Cătălin în spinare. Îl avertizasem    
şi eu - deşi nu mai era nevoie - să aibă grijă pe unde umblă şi, mai ales, să nu cumva     
să culeagă de pe câmp, ca suvenir, vreun simpatic cilindru galben sau portocaliu.       
Pentru că n-ar mai fi avut o a doua ocazie. Aşa arătau bombele cu fragmentaţie. 

O bombă cu fosfor, folosită probabil în operaţiunea NATO, a fost găsită pe o plajă           
din Apuglia, sudul Italiei, au declarat surse militare, citate de AFP. Dispozitivul,                
de tip Mk-25, de fabricaţie americană recentă, a fost  găsit pe plaja din Rodi Garganico,      
în apropiere de Foggia, de forţele de ordine care patrulează pe litoral. Militarii au recuperat 
bomba, pe care au distrus-o mai târziu. 

Generalul Michael Jackson a anunţat  că documentul semnat în cursul nopţii cu UCK, 
referitor la demilitarizarea acestei organizaţii, "nu este un acord, ci un angajament 
unilateral din partea UCK, în conformitate cu recomandările Consiliului de Securitate".      
În conferinţa de presă susţinută azi dimineaţă la Priştina, Jackson şi-a exprimat speranţa 
că "toate comandamentele locale ale UCK vor respecta angajamentul comandamentului lor 
central”, subliniind astfel divergenţele din interiorul gherilei kosovare.

Erau destule disensiuni în Kosovo, nu numai între liderii UCK, dar mai ales între ei            
şi membrii Ligii Democratice din Kosovo (LDK), condusă de Ibrahim Rugova.            
Donika Gervalla, unul din purtătorii de cuvânt ai LDK, a salutat acordul de demilitarizare    
a UCK. "Cu cât sunt mai puţine arme în ţară, cu atât  este mai bine," a declarat Gervalla, 
care spera să nu se ajungă la o luptă pentru putere între liderul guvernului în exil             
al albanezilor din Kosovo, Bujar Bukoshi, care nu este recunoscut  de comunitatea 
internaţională, şi liderul politic al UCK Hashim Thaqi. "Amândoi ştiu că nu avem nevoie    
acum de o ceartă. Vom colabora pentru instaurarea păcii şi democraţiei  în Kosovo." 

Disensiuni, ba chiar solicitări total nepotrivite pentru acest  moment, existau şi în Serbia. 
La Subotica, Laszlo Jozsa, vicepreşedintele Uniunii Maghiarilor din Vojvodina, a anunţat    
că va cere autonomia Vojvodinei. “A venit vremea când putem vorbi cu capul pe umeri 
despre probleme pe care nu am dorit  să le zgândărim în timpul războiului, pentru că 
vedem, mai departe, viitorul nostru tot  în cadrul Serbiei şi Iugoslaviei, dar este timpul     
să ne gândim la o organizare teritorială adecvată.” În realitate, nu era deloc momentul 
pentru aşa ceva. Solicitări de acest fel erau arme excelente în mâna lui Milosevic,        
care continua să avertizeze asupra ameninţărilor celor care doresc dispariţia Iugoslaviei  
de pe hartă, el fiind, desigur, unicul salvator al ţării. 



Despre drama tinerilor din Armata Iugoslavă, care au trăit războiul din Kosovo,              
am mai aflat un exemplu. Astăzi, Tribunalul militar din Nis a condamnat cinci tineri              
din Aleksandrovac la câte trei ani de închisoare. Aceştia se aflau la Knin, în Kosovo,             
şi în 18 mai au dezertat, fugind din postul pe care trebuiau să-l păzească, cu arme cu tot. 
Au fost arestaţi de Poliţia militară, o săptămână mai târziu. La proces, au povestit           
că erau îngroziţi de bombardamentele NATO şi se temeau că, având un post izolat,         
nu vor mai fi anunţaţi când unităţile Armatei Iugoslave se vor retrage şi vor rămâne 
singuri în munţi, pradă trupelor NATO sau gherilelor UCK. 

Consiliul permanent  al NATO a ratificat  astăzi acordul semnat vineri, în urma negocierilor 
dintre Rusia şi Statele Unite privind participarea celor aproximativ 3.600 de militari ruşi    
la KFOR, a anunţat un oficial al Alianţei, citat de AFP. “Forţele armate ruse sunt               
în mod clar controlate de autorităţile civile,” a declarat secretarul american al Apărării 
William Cohen. “Negocierile ruso-americane au arătat că autorităţile civile ruse deţin         
în mod clar controlul, lucrând mână în mână cu militarii pentru a încerca să rezolve     
unele probleme delicate." 

                                
                  Trupele germane din KFOR, aclamate de albanezi

Când m-a sunat Mile şi mi-a spus că au ajuns cu bine la Belgrad, m-am grăbit  să vin       
la hotel „Toplice”. În faţa intrării am recunoscut jeep-ul nostru, un Nissan vechi,            
care trecuse prin multe evenimente la viaţa lui. Fane Anghel şi nea Nelu şedeau în bar,      
la o cafea cu Mile, Nelu şi Sandi. Ne-am îmbrăţişat şi am rămas cu ei, să ne povestim 
aventurile. Avuseseră ceva emoţii pe drum, pentru că pe şoseaua Pancevo-Belgrad        
era instalat un baraj permanent al Poliţiei şi Armatei. Trecuseră cu bine de el, cu ajutorul 
legitimaţiei de partid a lui Nelu şi al acreditării de război a lui Mile. Acum, aveam cu toţii 
camere video, însă trebuia să vedem cum puteam să le utilizăm. Dacă am fi ieşit cu ele   
pe stradă, după doi paşi ne-ar fi ridicat prima patrulă de Poliţie. Singura posibilitate        
era să reuşim să-i acredităm pe cameramani. Sandi avea legitimaţie de Antena 1,       
Fane venise cu legitimaţie de presă de la MediafaxTV, aşa că ne-am hotărât ca, mâine, 
Mile să meargă cu ei la Centrul militar de presă. 

I-am lăsat să povestească şi m-am dus în cameră, să-mi transmit corespondenţa      
pentru Ştirile de la 19.30. Mi-au spus că mă aşteaptă în noua cameră a lui Mile şi că       
vor pregăti o cină-surpriză. Eu am rămas singur în cameră: Mile se mutase împreună       
cu Sandi, într-un apartament, iar Fane stătea în cameră cu nea Nelu. După transmisie,     
l-am sunat  pe Sergiu Toader, să-i spun că echipa noastră a ajuns cu bine la Belgrad.        
S-a bucurat şi mi-a atras încă o dată atenţia să avem grijă să nu dăm de vreo belea.       
L-am liniştit. Oricum, nu puteam filma nimic, până nu obţineam o acreditare. 



Înainte de a coborî la cină, am mai zăbovit să privesc jurnalele de ştiri de la sârbi.     
Studio B a înşirat rapid ştirile de astăzi şi a încheiat cu un pic de propagandă electorală    
în favoarea SPO. Spuneau că speră că, odată cu ridicarea stării de război, Parlamentul    
va anula şi decretul preşedintelui Milan Milutinovic, care îi mai ţinea pe radicali în guvern. 
După care, au prezentat o declaraţie a primarului Belgradului, Vojislav Mihajlovic,         
care acuza regimul lui Milosevic că se teme de alegeri libere şi se declara dispus             
să organizeze alegeri anticipate pentru fotoliul de primar, dacă va mai fi acuzat de corupţie 
şi incompetenţă. Teatru ieftin ! Jurnalul RTS nu l-am văzut până la capăt, că era          
prea enervant. După discursul generalului Dragoljub Ojdanic, de la inaugurarea podului    
de pontoane de la Mijatovac, au început reportajele despre reconstrucţia ţării,   
dezarmarea UCK, întoarcerea în Kosovo a refugiaţilor sârbi etc. 

Cina a fost, într-adevăr, grozavă. Am mâncat în apartamentul lui Mile şi Sandi. Nelu a adus 
acolo platouri imense cu brânză, mezeluri, fripturi, roşii, castraveţi şi ardei gras.     
Desigur, n-am putut mânca tot. Am ieşit, după aceea, cu toţii, pe terasa barului          
“Plavi jahac”, al muntenegrenilor, şi am stat la taclale până pe la 23.00, când trebuia        
să mai transmit o corespondenţă, pentru jurnalul de noapte al ProTV. Eram, cu toţii, 
obosiţi, aşa că, după aceea, ne-am dus la culcare.  

Trei sute de avioane care au participat la campania aeriană împotriva Iugoslaviei            
se vor întoarce la bazele lor din SUA şi Europa începând de marţi, a anunţat  secretarul 
american al Apărării William Cohen, citat  de AFP. Calendarul exact  al întoarcerii la bază    
va fi fixat de comandantul suprem al forţelor aliate în Europa, generalul Wesley Clark. 
Operaţiunea se va efectua în două faze, bombardierele B-1 şi B-52, precum şi avioanele 
de vânătoare F-117 fiind primele care se vor întoarce la baze, a afirmat şeful Statului 
Major interarme, generalul Henry Shelton. 

22 iunie 1999

Prima noastră grijă în această dimineaţă era să obţinem acreditări de la Centrul militar    
de presă pentru Fane, nea Nelu şi Sandi, ca să putem filma în Belgrad. Din păcate,        
eu nu puteam merge cu ei, aşa că s-a dus doar Mile. I-am aşteptat pe terasa                
de lângă Media Center, unde am răsfoit ziarele, cu o cafea în faţă. Începusem                 
să mă cam plictisesc de ziarele sârbeşti, care erau atât de previzibile şi, cu rare excepţii, 
publicau ştiri pe care le aflasem deja, încă de ieri. În numărul de astăzi din “Blic”,           
de exemplu, singurele noutăţi erau despre ruşi. Prima - despre gazul rusesc.                    
În acest moment, sârbii produceau doar 75.000 de metri cubi de gaz metan pe oră,      
faţă de necesarul de 180.000. Şi, deodată, compania rusească “Gazprom” şi-a amintit     
că nu poate livra gaze sârbilor, cât timp ungurii menţin embargoul împotriva Iugoslaviei. 
De parcă nu le-ar fi livrat non-stop în timpul războiului, fără permisiunea nimănui,        
prin aceeaşi conductă care traversa, într-adevăr, teritoriul ungar. Cea de-a doua ştire      
era despre arhitecţii ruşi veniţi la Belgrad, care au apreciat că atât  clădirea Statului Major 
General, cât şi cea a Ministerului de Interne, va trebui demolată şi reconstruită.       
Evitând să pomenească de unde va proveni finanţarea, Konstantin Zatulin,           
consilierul primarului Moscovei, a declarat  că toate oraşele Rusiei se vor implica               
în procesul de reconstrucţie a Iugoslaviei. “Vecernje Novosti” era şi mai plicticos: insista   
pe două pagini asupra întoarcerii sârbilor la casele lor din Kosovo şi, pe alte două,     
asupra stadiului strângerii recoltei de grâu.   



Mile şi cu ceilalţi s-au întors repede de la Centrul Militar de presă. Fără nici un rezultat, 
deocamdată. Au depus cererile şi li s-a spus să vină mâine pentru acreditări. Am observat 
pe faţa lui Mile o uşoară îngrijorare: nu îi plăcuse că ofiţerul care le preluase cererile        
i-a întrebat de ce au intrat în ţară ca simpli turişti şi nu au urmat procedura instituită 
pentru ziarişti. Le-a inventat el scuza că nu ştiau că ziariştii au alt regim decât ceilalţi 
cetăţeni români şi, aparent, sârbul a fost mulţumit de răspuns. Oricum, trebuia               
să aşteptăm rezultatul până mâine. 

                           
                                 Clădire din Valjevo, după bombardamente

Taberele de refugiaţi albanezi de la Kukes erau goale azi-dimineaţă, a constatat AFP.   
Doar câteva persoane mai sunt găzduite în cele trei tabere care, în momentele de vârf    
ale exodului de refugiaţi din Kosovo, au adăpostit mai multe zeci de mii de oameni. 
Directorii acestor tabere au decis, totuşi, să păstreze mai multe zeci de corturi instalate, 
pentru a primi eventuali refugiaţi aflaţi în tranzit spre frontieră.

În Kosovo, deşi în scădere, incidentele continuau. Cei 40 de locuitori care mai rămăseseră 
în satul Slivovo, din estul provinciei, s-au refugiat astăzi la mănăstirea Gracanica,            
din cauza atacurilor gherilelor UCK. Ieri după-amiază, în urma unui atac prelungit             
al albanezilor asupra oamenilor din sat, 4 sârbi au fost ucişi. Cei care au venit la mănăstire 
au spus că Biserica a rămas singura forţă din provincie care se mai luptă, uneori sprijinită 
de KFOR, pentru apărarea sârbilor din Kosovo.  

La ora 11.30, Bozidar Jovanovic, casier la “ElektroKosmet”, a fost împuşcat în plină stradă, 
lângă şcoala “Djevdet Doda” din centrul Priştinei, la nici 150 de metri de o intersecţie       
în care era amplasat  un tanc al KFOR. Doi civili s-au apropiat de el şi, de la mică distanţă, 
au tras patru focuri de armă. Gloanţele l-au rănit pe sârb în piept, picior şi mână,                
iar agresorii au dispărut înainte ca militarii KFOR să intervină.  

Centrul de presă din Priştina a dat publicităţii un bilanţ, conform căruia, în ultimele 12 zile, 
cel puţin 140 de sârbi au fost  răpiţi în Kosovo. Cei mai mulţi erau din regiunea oraşelor 
Orahovac, Pec, şi Urosevac. Printre răpiţi era şi Nenad Pavlovic, un băiat de numai 15 ani. 
Cei care au făcut bilanţul au declarat, înainte de a preda listele cu numele acestora         
la comandamentul KFOR, că numărul celor răpiţi ar putea fi mult mai mare,                 
însă doar pentru ei existau martori oculari care au putut povesti ce s-a întâmplat.     



Trupele KFOR au reuşit  astăzi să elibereze 50 de sârbi, care fuseseră luaţi de pe stradă 
sau din coloanele de refugiaţi şi încarceraţi de UCK în celulele închisorii din Prizren.          
Şi ei au fost  duşi la mănăstirea Gracanica, care a devenit un ultim loc de refugiu        
pentru sârbi. "I-am vizitat pe aceşti oameni, dintre care unii încă mai poartă urme          
ale unor răni - ochi învineţiţi, contuzii - ceea ce indică faptul că au fost bătuţi,” a povestit 
purtătorul de cuvânt al UNHCR Chris Janowski. “Ei au fost deţinuţi de UCK în închisoarea 
din Prizren după plecarea armatei sârbe. Trebuie să vorbim cu ei pentru a vedea            
ce vor să facă. Se simt  total ameninţaţi în Kosovo, din cauza experienţelor pe care         
le-au trăit, şi ar putea fi evacuaţi din provincie şi reinstalaţi în altă parte."

Din nou, comandanţii KFOR s-au plâns că nu au destui militari pentru a stăvili haosul         
şi anarhia din provincie. Numai în ultimele trei zile, peste 300 de apartamente din Priştina    
au fost ocupate de luptătorii UCK, iar numărul automobilelor pe care aceştia                   
le-au “confiscat” nu se mai cunoaşte. În jurul prânzului, cadavrele a 6 sârbi, răpiţi recent 
de membrii UCK, au fost  descoperite pe un câmp din apropiere de Obilic. Unul dintre ei 
era Nenad Pavlovic, adolescentul a cărui răpire tocmai fusese anunţată ceva mai devreme. 
Fusese împuşcat în cap, alături de tatăl său şi patru vecini. 

Azi-noapte, la Pec, o patrulă a italienilor din KFOR a fost  atacată de un grup de luptători 
UCK. După cum a anunţat  un purtător de cuvânt al contingentului italian, militarii              
îi surprinseseră pe albanezi, în timp ce se pregăteau să lanseze o rachetă asupra unui 
depozit de cereale din apropierea taberei. După un schimb de focuri, luptătorii UCK         
au fugit, incidentul terminându-se fără răniţi sau morţi. De altfel, acordul de demilitarizare 
semnat de Hashim Thaqi nu era recunoscut de toţi comandanţii UCK. Astăzi,           
Rustem Mustafa, aşa-numitul “comandant Remi”, a declarat că acordul nu prevede          
ca UCK să-şi predea armele. “Acestea vor fi depuse în ordine, în locuri aflate sub controlul 
UCK, pe care KFOR va avea dreptul să le inspecteze,” a spus Rustem, care era şeful 
gherilelor UCK ce acţionau în nordul provinciei. “Cei care cred că UCK va fi desfiinţată      
se grăbesc. Prioritară este transformarea noastră într-o armată regulată.” 

                      
         Luptători UCK au luat prizonieri doi sârbi în sudul provinciei Kosovo



Ruşii erau cei mai nemulţumiţi de statutul gherilelor albaneze. “UCK trebuie să fie 
dezarmată în totalitate şi apoi dizolvată," declara azi, emisarul rus Viktor Cernomîrdin. 
"Jongleriile cu cuvintele «dezarmare» şi «demilitarizare» nu sunt extrem de inteligente. 
Rezoluţia ONU privind reglementarea situaţiei din Kosovo prevede demilitarizarea UCK,    
nu dezarmarea acesteia.”

"Trebuie să rămânem in Kosovo, din punct  de vedere militar şi din punct de vedere          
al comunităţii internaţionale, pentru operaţiunile cu caracter civil, cât va fi necesar,        
adică atât timp cât vom avea nevoie pentru a termina reconstrucţia fizică în Kosovo,      
dar şi pentru reconstrucţia morală," a declarat Solana la postul de radio France-Info.      
"N-aş vrea să dau un număr specific, dar cred că vorbim probabil de mai mult de trei ani".

Astăzi, Bill Clinton a sosit  în Macedonia. Amintindu-mi de prezicerile babei care a înviat     
din morţi la Smederevo, l-am sunat pe Horia Enăşel şi i-am spus să fie cu ochii în patru, 
pentru că s-ar putea ca sârbii să încerce un atentat asupra preşedintelui american.     
Horia a râs, dar i-am amintit  că baba a greşit  doar cu câteva zile data încheierii păcii        
şi eram convins că zvonul fusese lansat de serviciile secrete iugoslave, aşa că n-ar fi fost 
de mirare şi împlinirea, cu câteva zile mai târziu, şi a celeilalte preziceri, care spunea      
că Bill Clinton va fi asasinat. 

Din fericire, nu s-a întâmplat nimic. Preşedintele american a vizitat tabăra de la Stenkovac, 
unde a fost întâmpinat ca un erou de refugiaţii albanezi. El i-a rugat să aibă răbdare         
şi să nu se întoarcă în Kosovo, până când geniştii KFOR nu vor demina toate drumurile. 
"V-am promis că vă veţi întoarce în condiţii de securitate în Kosovo şi că îi vom ajuta       
pe locuitori să-şi reconstruiască vieţile şi comunităţile, vom ajuta Kosovo şi toate ţările    
din regiune să-şi clădească un viitor mai bun, bazat pe respectarea drepturilor omului,"     
a spus Clinton şi a promis că NATO va interveni, aşa cum a făcut-o împotriva Iugoslaviei, 
în orice parte a lumii unde vreun popor va fi prigonit. "Nu vom permite unor indivizi         
să treacă la atac numai din cauza diferenţelor etnice, de religie sau rasă. Vom împiedica 
acest lucru.” 

                   
           Bill şi Hillary Clinton, în vizită în tabăra de la Stenkovac, Macedonia



În acest  timp, la Belgrad continuau protestele împotriva situaţiei din Kosovo. Partidul   
Noua Democraţie (ND) a solicitat KFOR să aplice cu hotărâre rezoluţiile Consiliului           
de Securitate al ONU. Desigur, drama sârbilor din Kosovo era folosită la Belgrad      
împotriva regimului lui Slobodan Milosevic. “Nu este moral ca nenorocirea poporului sârb 
din Kosovo să ajungă obiect de târguială politică,” se spunea în comunicatul ND.           
“Nu înţelegem atitudinea vicepremierului Milan Bozic care, până ieri, spunea “Nu !”   
forţelor internaţionale de menţinere a păcii în Kosovo, iar astăzi îi mulţumeşte    
generalului Michael Jackson, de parcă acesta ar fi mântuitorul sârbilor.”

Mult  mai tranşant era, ca de obicei, Momcilo Trajkovic, şeful filialei din Kosovo a SPO,   
care spunea că situaţia în provincie este catastrofală. “În majoritatea zonelor, nu a rămas 
nici urmă din suveranitatea Serbiei şi Iugoslaviei asupra provinciei Kosovo. Graniţa         
cu Albania este complet deschisă şi, pe acolo, intră criminalii albanezi care jefuiesc          
şi incendiază casele sârbilor. La Prizren, Djakovica, Orahovac, Decani, Drenica,               
nu mai exista nici sârbi, nici urme ale autorităţii statului sârb. În Kosovo nu mai circulă 
dinarul, ci marca germană şi leka albaneză. Poporul sârb nu ştie nimic despre această 
mare tragedie, despre care trebuie să vorbim şi pentru care trebuie să-i tragem              
la răspundere pe cei vinovaţi.” 

Trajkovic a acuzat regimul de la Belgrad de manipularea sârbilor din Kosovo, care au ajuns 
la cheremul teroriştilor albanezi. “Liderii partidelor tratează problema refugiaţilor sârbi din 
Kosovo ca în campania electorală, încercând să adune procente pentru a câştiga alegerile. 
La îndemnurile lor, sârbii se întorc, deşi fără mari speranţe, în Kosovo şi când văd ce este 
acolo, vor să plece din nou. Nu îi mai îndemnaţi să se întoarcă, pentru că doar îşi amărăsc 
sufletul degeaba şi crează tensiuni printre cei care încă nu au plecat.” 

Statele Unite se pronunţă împotriva independenţei provinciei Kosovo, susţinând acordarea 
unei autonomii substanţiale acestei regiuni, a declarat, azi la Bucureşti secretarul de stat 
Madeleine Albright, citat de Mediafax. Şefa diplomaţiei americană a precizat                   
că Washingtonul doreşte dezvoltarea unui proces politic în Kosovo şi a arătat că              
în provincie se va instaura o administraţie civilă, sub supravegherea ONU, urmând să fie 
organizate alegeri democratice. 

                            
    Trupele KFOR ajung prea târziu la locul asasinării unui profesor din Pristina



Am sunat în ţară şi am aflat mai multe despre vizita lui Madeleine Albright la Bucureşti.    
O vizită de 3 ore, în care ne-a mângâiat pe creştet şi ne-a dat certificat  de bună purtare. 
“Atitudinea autorităţilor de la Bucureşti în timpul crizei din Iugoslavia este un semn          
că România va fi un membru de valoare al NATO,” a spus ea, adăugând că am făcut 
progrese, atât  pe plan economic, cât şi politic. Secretarul de stat american a recunoscut   
că România a suferit pagube serioase din cauza conflictului din Iugoslavia,                   
însă nu a pomenit nimic despre cum şi dacă le vom recupera vreodată. Singura încurajare     
mai concretă a fost anunţul că Washingtonul sprijină candidatura României               
pentru preluarea, în 2001, a preşedinţiei OSCE. Profitând de înalta vizită, chiar şi aşa 
scurtă cum a fost, ministrul de Externe Andrei Pleşu a explicat, cu modestie,                   
că atitudinea noastră faţă de conflictul din Iugoslavia a servit intereselor naţionale            
şi a cerut ca România să fie prima ţară care să înceapă procesul de aderare la NATO,         
în cadrul următoarei etape de extindere a organizaţiei.

                        
                           Madeleine Albright şi Emil Constantinescu

Mult  mai folositoare pentru România ar fi fost reluarea relaţiilor cu sârbii. Astăzi,         
Partidul Naţional Român a cerut ridicarea embargoului impus Iugoslaviei, precum             
şi revenirea asupra Hotărârii de Guvern privind interzicerea accesului preşedintelui 
Slobodan Milosevic pe teritoriul României. "PNR consideră că normalizarea relaţiilor          
cu Iugoslavia este unul din interesele strategice ale României şi se încadrează în procesul 
integrării şi cooperării regionale, indispensabil dezvoltării economice a ţării,” se arată    
într-un comunicat  emis de conducerea partidului. Cererea a trecut aproape neobservată. 
Guvernul român aştepta în continuare recomandări de la UE, pentru a iniţia procedura     
de ridicare a embargoului.

Ar fi fost bine dacă ne-am fi mişcat  mai repede. Sârbii aveau mari probleme şi ar fi trecut 
cu vederea atitudinea României din timpul războiului. Era nevoie de atâtea                     
şi puteam profita pentru a contribui la reconstrucţie. Svetozar Simic, director                   
în Ministerul Comunicaţiilor, a anunţat un bilanţ al bombardamentelor asupra staţiilor       
de radio şi televiziune, releelor şi sediilor poştelor, care au fost ţinta a 420 de atacuri 
aeriene, în timp ce repetoarele RTS au fost  lovite de 36 de ori. În cele trei luni de război, 
programele televiziunilor au dispărut  de pe ecrane de cel puţin 400 de ori, în timp ce 
NATO încerca să le acopere cu programele special concepute pentru sârbi şi difuzate      
din avioane care zburau la mare altitudine sau de pe teritoriul ţărilor vecine Iugoslaviei 
(România, Ungaria, Bosnia-Herţegovina şi Albania). 



Simic a ţinut să remarce că, din momentul în care sediile şi releele RTS au devenit  ţinta 
raidurilor aeriene, majoritatea staţiilor locale de radio şi televiziune a preluat  programele 
postului naţional. Excepţie au făcut  doar câteva localităţi, în care organele locale             
au refuzat să coopereze. Norocul Iugoslaviei că era ţara cu cele mai multe posturi de radio 
şi televiziune din Europa, altfel sârbii ar fi aflat  cu greu ce se întâmpla în zilele de război.                
Acum, Ministerul Comunicaţiilor avea ca prioritate repararea sau înlocuirea              
releelor distruse de bombe, deoarece o treime din locuitori nu putea recepţiona 
programele RTS. Şi, ceea ce considerau foarte important: în sudul provinciei Kosovo, 
televiziunea naţională nu se vedea deloc.  

Un alt domeniu în care puteam să intervenim la reconstrucţie era cel al transporturilor 
feroviare. În timpul războiului, căile ferate au fost  bombardate de 180 de ori, cel puţin   
125 de obiective ale companiei de transport feroviar fiind lovite de bombe. Au fost distruse 
18 poduri de cale ferată, 9 viaducte, 3 tunele şi 38 de staţii şi au fost avariate grav      
liniile electrice şi sistemele de semnalizare. Conform unui alt bilanţ, în regiunea Zlatibor,    
în jurul oraşului Uzice, au căzut peste 1.200 de proiectile. Adică, cel puţin 750 de grame 
de explozibil pe cap de locuitor. Pagubele provocate de bombe depăşesc 2-300               
de milioane de mărci germane (la care se adăugau alte 120 de milioane,                        
din cauza distrugerilor la infrastructura urbană), fiind distruse 40 de case, 5 poduri, 
instalaţiile Jugopetrol de la Pozega, poşta din Uzice, ferma de la Pestera şi centrul           
de recreere de pe muntele Zlatibor. 

Deocamdată, programul de reconstrucţie se limita la ceremonii. La Kraljevo, în faţa rudelor 
şi prietenilor acestora, a reprezentanţilor Armatei Iugoslave şi ai autorităţilor locale,  
preoţii au oficiat o slujbă de pomenire în memoria celor 40 (cum spuneau cifrele oficiale) 
de militari şi poliţişti sârbi din oraş ucişi în Kosovo. Aceasta încă era o acţiune decentă. 
Azi-dimineaţă, premierul sârb Mirko Marjanovic s-a dus la Surdulica, pentru inaugurarea 
lucrărilor de reconstrucţie a sanatoriului bombardat în 30 mai. El a dezvelit o placă pe care 
erau înscrise data de astăzi şi cuvintele “Începutul reconstrucţiei ţării după agresiunea 
criminală a NATO”. Înainte de a pleca spre Vladicin Han şi Vranje, pentru ceremonii 
similare, Marjanovic a spus: “Mergem mai departe. Vom reconstrui tot ce a fost  distrus. 
Politica de pace a Iugoslaviei şi a preşedintelui său, marele om politic Slobodan Milosevic, 
a învins.”

                     
            Clădirea Poştei din Uzice, distrusă de bombardamentele NATO



“Problema lui Milosevic va fi rezolvată, pe termen scurt, de decizia populaţiei sârbe şi,     
pe termen mediu, de decizia Tribunalului Penal Internaţional," a declarat ministrul francez 
al Apărării Alain Richard la postul de radio Europe 1, dar a refuzat să ia poziţie în privinţa 
îndepărtării de la putere a preşedintelui iugoslav. Richard a spus că este convins            
că "regula jocului, care constă în a răsturna cu forţa armelor liderii care nu plac",             
nu este bună în relaţiile internaţionale. 

În timp ce oamenii lui Milosevic îşi vedeau de treabă, Opoziţia continua să acţioneze 
haotic. Vuk Draskovic cerea din nou formarea unui guvern de tranziţie, care să elaboreze 
legile necesare organizării de alegeri democratice la toate nivelurile. El vedea un fel         
de guvern de uniune naţională, din care să facă parte oameni pe care îi considera integri, 
din toate partidele: “Atât timp cât SPO, cel mai mare partid de opoziţie, are reprezentanţi 
în fiecare sat, în poporul sârb se poate sădi sămânţa schimbării. Îi avertizez                    
pe Slobodan Milosevic şi pe cei din guvern că Serbia se va democratiza, fie că doresc,     
fie că nu doresc aceasta. Iar dacă oricum acest  lucru se va petrece, e mai bine                
să se întâmple acum.”

În această vreme, Dragan Veselinov, preşedintele Coaliţiei “Vojvodina”, de Opoziţie,          
a cerut  Comisiei Europene să anuleze vizele necesare pentru ca locuitorii Vojvodinei         
să poată călători în Occident. “Tot locuitori ai Vojvodinei îi consider şi pe cei din Zemun, 
Novi Beograd şi Pancevo,” a precizat, stupid, Veselinov. Iar argumentul suprem        
pentru a-şi justifica solicitarea era că Slobodan Milosevic nu a câştigat niciodată    
alegerile în Vojvodina, deci locuitorii provinciei sunt mai cu moţ decât ceilalţi sârbi: 
“Eliberarea Vojvodinei de povara vizelor ar accelera comerţul, pătrunderea noilor tehnologii 
şi a capitalului străin.” 

La fel de important se credea şi Nebojsa Covic, preşedintele Alternativei  Democratice,    
un alt partid “de buzunar”, care a anunţat astăzi că a ieşit  din Uniunea pentru Schimbare 
(Savez za Promene). “În ultimele 3 luni, interesele partidului nostru nu au fost îndeplinite 
în cadrul acestei alianţe,” şi-a justificat Covic gestul. “Suntem în continuare încrezători      
în scopul nostru comun de schimbare a sistemului economic şi politic, care se poate face 
doar prin schimbarea actualului guvern. Rămânem, oricum, deschişi la dialog şi gata,       
în măsura posibilităţilor, să contribuim la unirea şi întărirea forţelor de Opoziţie.”     
Ciudată opţiune pentru unire !

Nici radicalii nu stăteau deoparte în aceste zile. Astăzi, cereau reformarea urgentă            
a sistemului politic din ţară şi pedepse aspre împotriva celor care deţin monopolul        
unor activităţi economice. Văzându-se înlăturaţi de la tortul puterii, liderii SRS s-au gândit 
să solicite liberalizarea sistemului economic, revitalizarea sistemului comercial şi legi     
care să protejeze investiţiile străine. Nu era greu de înţeles de ce. Printre măsurile 
considerate de radicali cele mai importante erau cele de privatizare a complexelor        
agro-industriale. Vojislav Seselj, preşedintele SRS, a explicat că reprezentanţii din guvern 
ai partidului său au rămas pe funcţii, deşi iniţial demisionaseră, deoarece Parlamentul   
încă nu a numit alţi miniştri, şi nu din cauza decretului preşedintelui sârb Milan Milutinovic. 
“În acest moment, dezbatem în conducerea partidului dacă ne retragem sau nu            
din politică,” a declarat, patetic, Seselj. “SPS şi JUL insistă să rămânem în guvern.       
Deşi ne sunt rivale, nu au altă alternativă. De SPO fug toţi, ca de dracu’.” 



Alte partide îşi continuau protestele împotriva măsurilor represive ale regimului.     
Slobodan Vuksanovic, vicepreşedintele Partidului Democrat, a cerut eliberarea imediată     
a lui Svetozar Fisic, liderul refugiaţilor din Kosovo care protestaseră zilele trecute             
în Belgrad. “Fisic a fost printre ultimii sârbi care au părăsit  Prizren-ul, după ce a luptat,       
ca militar, pentru apărarea provinciei. Atât timp cât sute de mii de sârbi din Krajna,    
Bosnia şi Kosovo au ajuns refugiaţi din cauza politicii dezastruoase a lui Milosevic,           
este un cinism fără margini să condamni pe cineva pentru că le apără drepturile.”

La Cacak, în ciuda interdicţiilor impuse de Poliţie, s-au adunat  deja peste 10.000             
de semnături pe o petiţie care cerea stoparea represiunii împotriva primarului Velimir Ilic    
şi redeschiderea postului local de televiziune. Pentru că poliţiştii nu îi mai lăsau                
să se adune în pieţe, oamenii strângeau semnături la sediile partidului Noua Democraţie, 
în cafenele, restaurante şi magazine, fiind hotărâţi să nu se dea bătuţi. 

În alt  colţ al ţării, la Nis, şeful Poliţiei l-a avertizat pe primarul Branislav Jovanovic            
să nu-i mai denigreze pe poliţişti. Acesta declarase ziarului local că nimeni nu crede        
în cifrele comunicate de oficialităţi despre morţii din războiul care tocmai se terminase. 
“Niciodată, Ministerul de Interne nu a ascuns numărul victimelor din rândul poliţiştilor,”      
a replicat  colonelul Zdravko Skakavac. “Toţi cei 9 poliţişti din Nis care au pierit în Kosovo 
sunt eroi curajoşi, care şi-au jertfit, pentru apărarea patriei, tot ce au avut mai scump: 
viaţa lor.” 

În vârtejul acestor confruntări politice, am aflat  că peste 1 milion de pensionari sârbi 
suferă de foame şi supravieţuiesc din cerşit  sau vânzându-şi lucrurile. Mai mult               
de jumătate dintre ei au pensii de 4-500 de dinari pe lună, iar 10 % chiar mai mici.     
Milan Djuric, liderul Sindicatului independent al pensionarilor, a anunţat că va organiza,     
la 1 iulie, un miting de protest în centrul Belgradului, deoarece guvernul a respins iniţiativa 
de a distribui pensionarilor cupoane, cu care aceştia să-şi acopere cheltuielile locative. 

"Atacurile aeriene ale NATO împotriva Iugoslaviei au provocat un grav dezastru umanitar. 
Ar fi normal ca ţările NATO să înceapă reconstrucţia întregii regiuni a Balcanilor,        
inclusiv a Iugoslaviei," a afirmat la Beijing purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez        
al Afacerilor Externe, Zhang Qiyue. "China se opune excluderii Iugoslaviei din proiectele   
de reconstrucţie şi, în plus, legăturii stabilite între reconstrucţie şi persoana care se află   
la putere la Belgrad.”

                              
                       Poliţiştii sârbi izolează locul unei crime în Belgrad



Când am plecat spre hotel, să mă pregătesc pentru Ştirile de la 19.00, am văzut               
o grămadă de poliţişti adunaţi în jurul terasei unui bar, la câţiva paşi de clădirea Operei,   
în plin centrul oraşului. Un automobil BMW era proptit într-un stâlp, iar mesele şi scaunele 
terasei zăceau răsturnate, lângă o baltă de sânge. Oamenii povesteau că şoferul BMW-ului 
s-a apropiat, încet, de bar, a scos un pistol şi a început să tragă asupra unor tineri           
de la o masă, rănindu-l grav pe unul dintre ei. A urmat un schimb de focuri şi şoferul       
a intrat cu maşina în stâlp. Profitând, însă, de panica generală, a reuşit  să dispară.        
Era una din obişnuitele răfuieli mafiote, care nu se terminau niciodată la Belgrad. 

Cu câteva seri în urmă, într-un bar de lângă hotelul nostru, după ora închiderii, intrase    
un alt necunoscut care, fără să scoată o vorbă, s-a dus la barman şi i-a tras trei gloanţe      
în cap. Nimeni nu a reuşit să-i zărească faţa şi asasinul s-a făcut nevăzut. Clienţii obişnuiţi 
ai localului ne-au povestit că barmanul intrase într-o reţea de traficanţi de droguri            
şi, probabil, şi-a înşelat partenerii. Poliţiştii s-au învârtit o vreme în zonă, însă n-au reuşit 
să afle mare lucru. Eram bucuroşi că nu călcasem niciodată în acel bar. Ni se păruse        
că era prea multă lume dubioasă înăuntru. Altfel, ne-am fi trezit şi noi interogaţi de Poliţie 
şi asta ne-ar mai fi lipsit. 

Când am ajuns la hotel, am rămas puţin în bar, cu ceilalţi colegi. Zâmbind pe sub mustaţă, 
Mile mi-a spus: “Vezi că te caută o gagică !” Până să-mi dau seama ce se întâmplă,        
m-am trezit  faţă în faţă cu Lia Lucia Epure, o ziaristă din Timişoara care acum lucra  
pentru TVR. “Vai ! Ce mă bucur că te văd ! Te-am urmărit cu sufletul la gură tot  războiul 
şi m-am rugat să nu ţi se întâmple ceva !” mi-a spus Lia, în timp ce mă îmbrăţişa            
şi mă pupa pe ambii obraji. Am rămas fără replică, deoarece, mai ales în ultima vreme,  
Lia fusese foarte supărată pe mine, din cauza procurorului Constanţa Cîrstea,                
pe care ea o transformase într-un erou al luptei anti-corupţie din România,                    
iar eu am susţinut, de la început, că întreaga poveste era un bluf. Lia era însoţită           
de Petru Cârdu, un poet  de limbă română din Serbia, şi venise să facă nişte reportaje 
pentru TVR Timişoara. I-am sfătuit să-şi obţină acreditare de război, ca să nu aibă 
probleme. După ce au plecat, Mile mi-a spus, ironic: “Nu ştiam că vă înţelegeţi             
atât de bine !” Am izbucnit amândoi în râs.  

Zece avioane britanice Harrier s-au întors astăzi la baza lor de la Wittering, în estul Angliei, 
venind de la Gioia del Colle, din Italia, după patru luni în serviciul operaţiunii Forţa Aliată, 
relatează AFP. Piloţii avioanelor Harrier, aparate cu decolare verticală, au fost întâmpinaţi 
cu căldură de familiile lor, după o scurtă survolare a bazei. Aceste avioane au fost  trimise 
deasupra provinciei Kosovo la 19 februarie, înaintea începerii atacurilor aeriene      
împotriva Iugoslaviei, şi au luat parte la 850 de misiuni, pe timp de zi şi de noapte.          

În cameră, jucându-mă cu telecomanda, am prins Sky News, unde am văzut un reportaj 
vădit tendenţios din Kosovo, despre înmormântarea unui tânăr albanez care ar fi fost 
împuşcat de un lunetist sârb. Reporterul britanic spunea că albanezul ar fi avut dovezi 
despre locurile unde s-ar afla mai multe gropi comune, acesta fiind motivul asasinatului. 
La înmormântare, sicriul a fost purtat de şase albanezi în uniforme UCK, care au tras          
mai multe rafale cu pistoalele mitralieră pe care le purtau la vedere, deşi se semnase 
acordul de demilitarizare. Reporterul de la Sky declama patetic că ura dintre sârbi            
şi albanezi trebuie să înceteze şi spunea că imamul care oficia slujba de înmormântare 
cerea rudelor să nu caute să răzbune moartea tânărului. Doar că sunetul reportajului    
nu-l lăsa pe telespectator să-i înţeleagă cuvintele. 



A reapărut controversa despre mercenarii ruşi implicaţi în luptele din Kosovo. "Ştim         
că ruşii au participat," a declarat  Kenneth Bacon, purtătorul de cuvânt al Pentagonului,     
la o conferinţă de presă. "Credem că voluntari ruşi, mercenari, au participat de partea 
forţelor paramilitare şi a celorlalte forţe sârbe. Pentagonul nu dispune de probe confirmate 
privind numărul de ruşi implicaţi sau zonele în care au intervenit  aceştia.”           
Cotidianul new-yorkez “Newsday”, ai cărui corespondenţi trimişi în Kosovo au scris           
o grămadă de articole despre atrocităţile din provincie, majoritatea dovedite, ulterior,   
pure invenţii, anunţase că în jur de 60 de voluntari ruşi au participat  la uciderea a sute    
de albanezi din Kosovo şi la distrugerea unor sate, în jurul oraşului Prizren.         
"Newsday" afirma că mercenarii ruşi, care nu erau militari activi şi acţionau reuniţi        
într-o unitate din forţele speciale ale Ministerului sârb al Afacerilor Externe, au participat   
la purificarea etnică în cel puţin 7 sate din jurul localităţii Orahovac: Velika Krusa, Pirane, 
Samodraza, Korisa, Bela Crkva, Pusto Selo şi Drenovac. Ziariştii pretindeau că ar avea 
informaţiile de la albanezi şi de la cineva care lucra pentru serviciile de securitate sârbeşti. 
Lucru greu de crezut, din două motive: în Kosovo, unde se aflau cei doi ziarişti                
de la “Newsday”, nu prea găseai securişti sârbi şi - dacă i-ar fi găsit  - aceştia nici n-ar fi 
stat de vorbă cu un ziarist american, cu atât mai puţin să le dezvăluie vreun secret.

"Rusia a jucat un rol-cheie în oprirea ostilităţilor din Balcani," a afirmat secretarul general 
al Naţiunilor Unite Kofi Annan. “Acţiunile Moscovei au permis votarea rezoluţiei     
Consiliului de Securitate al ONU referitoare la Kosovo. Lumea le este recunoscătoare        
lui Boris Elţîn, lui Viktor Cernomîrdin şi lui Igor Ivanov pentru rolul pe care l-au jucat         
în procesul de reglementare a conflictului."

Înainte de a coborî din cameră, am aflat  că sârbii încercau marea cu degetul,          
testând vigilenţa forţelor de menţinere a păcii. KFOR a transmis Belgradului un protest, 
deoarece azi-noapte, cinci tancuri sârbeşti au intrat în zona de securitate dintre Kosovo        
şi Serbia. Imediat  ce au primit  protestul, sârbii şi-au retras tancurile, însă NATO a avertizat 
Armata Iugoslavă să nu mai facă manevre în zona de securitate, cu o lăţime                 
de 5 kilometri, care fusese stabilită prin acordul de la Kumanovo. 

Am plecat în oraş, să mâncăm pe Skadarlija, şi nu ne-a părut  rău. Nea Nelu şi cu Fane 
erau uimiţi că în Serbia se mai găsea mâncare, deoarece auziseră că murim de foame         
şi mă sunaseră înainte de a veni, să mă întrebe dacă n-ar trebui să aducă cu ei          
nişte conserve. Când ne-am întors şi am trecut pe lângă “Plavi jahac”,                       
barul muntenegrenilor de lângă hotelul nostru, înăuntru era mare chef. “Hai şi noi !”               
le-am spus celorlalţi, însă Mile, care ştia că sârbii pot deveni foarte violenţi la beţie,      
era de părere să renunţăm. Am intrat  să văd ce se întâmplă. Când m-au văzut, 
muntenegrenii mi-au arătat  singura masă goală, invitându-ne să rămânem. I-am chemat 
şi pe ceilalţi şi, după câteva minute, ne-am dat seama că petrecerea era în cinstea       
unor tineri aflaţi în permisie, proaspăt întorşi din Kosovo, unde au stat tot războiul.         
Nu ne-a părut rău că am rămas. A fost fantastic. Unul dintre ei avea o chitară                 
şi nu l-au lăsat să plece, până când n-au epuizat toate hiturile marilor formaţii rock 
sârbeşti. Am stat în bar până foarte târziu şi am cântat împreună cu ei. Nu ne puteam 
abţine. Degajau atâta forţă şi bucurie de viaţă că te copleşeau. Înainte de a pleca,         
au cântat pentru noi un vechi cântec de luptă sârbesc. A fost o seară de neuitat. 
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Deşi ne culcasem târziu, n-am putut  dormi prea mult. Eram nerăbdător să-i trimit           
pe Fane Anghel şi pe nea Nelu să-şi ia acreditările de război, ca să putem filma câte ceva. 
După ce, iniţial, mă înspăimântase ideea de a face un film despre mine, încet-încet,       
îmi venise inima la loc. De fapt, nu despre mine era vorba, ci despre acest război 
blestemat, iar eu nu trebuia să fiu decât cel care, prin amintirile mele, cu ajutorul 
prietenilor şi a oamenilor alături de care trăisem trei luni, trebuia să-l fac pe telespectator 
să înţeleagă tot ce s-a întâmplat. Mă gândisem mult în ultimele zile la asta şi filmul 
începea să mi se contureze în minte. Trebuia doar să începem cumva, aşa că l-am rugat 
pe Mile să se ducă cu ceilalţi la Centrul militar de presă. 

Era, de altfel, o simplă formalitate. Chiar dacă nu le-ar fi dat acreditările, mâine              
se întrunea Parlamentul federal, pentru a decreta ridicarea stării de război şi restricţiile 
urmau să fie mai puţin severe. Cel puţin teoretic. Eram curios cum vor depăşi sârbii     
criza care părea să dea târcoale. Cea mai mare problemă era lipsa carburanţilor,               
a căror raţionalizare nu urma să fie ridicată prea curând. Directorul companiei Beopetrol 
anunţa că prima tranşă din cele 18.000 de tone de motorină va ajunge în ţară            
peste câteva zile. Mai puţin optimişti, cei de la Departamentul Industriei petroliere            
a Serbiei spuneau că va fi greu să asigure până şi cota de carburanţi care era distribuită 
prin bonuri până acum. Ba mai mult, în maximum 10 zile, intenţionau să ceară    
guvernului sârb să scumpească benzina şi motorina cu 20 %. 

Cotidianul “Blic” continua astăzi un serial care făcea bilanţul situaţiei de după război        
şi accentua greşeala pe care ar putea să o facă Occidentul izolând Serbia. Analiza          
era făcută de economistul Mladjan Dinkic, unul din liderii grupului G 17, care îmi semăna 
foarte mult  cu Grupul “Un viitor pentru România”, care îşi pusese în plan, înainte            
ca membrii săi să se despartă, intrând în diferite partide, să pună România pe roate.      
Erau amintite dezvoltarea Germaniei după cel de-al Doilea Război Mondial şi chiar      
startul bun pe care îl luase Iugoslavia în 1989, când ultimul premier al marii federaţii 
obţinuse o finanţare de patru miliarde de dolari. Care a îngheţat odată cu lungul şir        
de războaie care avea să fărâmiţeze ţara făurită de Iosip Broz Tito. Ca mulţi alţii,       
Dinkic atrăgea atenţia Occidentului că orice menţinere a sancţiunilor împotriva sârbilor   
era un alibi în spatele căruia se putea ascunde regimul de la Belgrad, când poporul          
ar fi cerut o viaţă mai bună. 

                              
       Militarii francezi din KFOR, la un miting albanez la Kosovska Mitrovica



Din păcate, Occidentul avea acum altă “jucărie”: provincia Kosovo. Doar în nord-vest     
mai rămăseseră sârbi, iar podul din mijlocul oraşului Kosovska Mitrovica a devenit          
un fel de “linie roşie”, care despărţea simbolic într-o jumătate sârbă şi una albaneză        
nu doar oraşul, ci întreaga provincie. Deşi cotidianul “Vecernje Novosti”, care mi se părea, 
pe zi de trece, că intră sub controlul socialiştilor lui Milosevic, titra lângă poza                
de pe prima pagină, care arăta un copil ridicând, victorios, trei degete: “S-au întors      
4.000 de refugiaţi”, în realitate, la Podujevo nu mai era nici urmă de sârbi, în timp ce        
la Urosevac mai rămăsese unul singur !

Momcilo Trajkovic, liderul filialei SPO din Kosovo, recomanda comunităţii internaţionale    
să instituie cât mai repede un fel de “protectorat” în Kosovo, deoarece provincia              
nu mai aparţine, de facto, Serbiei. Sârbii s-au concentrat  în câteva enclave la Priştina, 
Gnjilane, Kosovska Mitrovica, Zubin Potok şi Leposavic. “Este gata,” spunea Trajkovic. 
“Aici, alegeri libere nu se mai pot organiza fără supravegherea OSCE şi Slobodan Milosevic 
a pierdut încrederea electoratului. Iar dacă regimul de la Belgrad ar organiza alegeri         
în Serbia fără Kosovo, ar însemna să recunoască pierderea provinciei.”

“Vecernje Novosti” era plin, însă, de “succese”. Anunţa că RTS şi-a reluat emisiile           
pe satelit, însă coordonatele publicate mă făceau să cred că erau destul de complicat      
de recepţionat. O altă fotografie înfăţişa site-ul Campionatului European de Baschet,     
care fusese atacat de hackerii sârbi autointitulaţi “Suporterii Înflăcăraţi”. Ei au înlocuit 
prima pagină a site-ului cu o alta, pe care scria “Sunt mândru să fiu sârb” şi,             
lângă fotografia naţionalei iugoslave, se menţiona că aceasta a câştigat campionatul 
înainte de a începe. Hackerii şi-au dedicat  isprava “memoriei tuturor celor care au murit     
în timpul agresiunii împotriva ţării noastre şi care nu-şi mai pot susţine echipa favorită, 
dar pe care nu îi vom uita…”

Rusia speră să obţină un post de şef adjunct al administraţiei civile din Kosovo, a declarat 
ministrul Afacerilor Externe Igor Ivanov, la sfârşitul unei întâlniri cu deputaţii                 
din Duma de Stat, informează AFP. "Trebuie să desfăşurăm de urgenţă un contingent civil 
care să gestioneze regiunea în cooperare cu militarii." 

                      
                                    Militari KFOR şi albanezi din Kosovo



Mile s-a întors de la Centrul militar de presă cu un “NU” cât toate zilele !                  
Sandi, cameramanul lui, primise acreditare, dar Fane şi nea Nelu ba. Deşi toţi trei        
erau în aceeaşi situaţie. Nu lucrau, însă, la aceeaşi televiziune. L-am sunat                    
pe Sergiu Toader şi i-am spus că vom sta cuminţi până mâine, când Parlamentul va ridica 
starea de război şi situaţia se va calma. Eram sigur că decizia nu putea fi alta,             
atât  timp cât astăzi, socialiştii lui Milosevic anunţaseră că Parlamentul va trebui               
să voteze ridicarea stării de război, deoarece agresiunea împotriva Iugoslaviei a încetat    
şi în Kosovo a început aplicarea rezoluţiei Consiliului de Securitate al ONU. 

“Starea de război va fi ridicată formal,” atrăgea atenţia Partidul Democrat, “deoarece   
toate îngrădirile libertăţii şi drepturilor cetăţenilor vor rămâne în vigoare. Pentru ridicarea 
stării de război nu era nevoie de întrunirea Parlamentului, ci era suficientă o hotărâre       
a Guvernului federal. În realitate, nimic nu se va schimba. Băncile vor rămâne              
sub controlul guvernului, Poliţia va continua persecuţiile, va continua să asculte 
telefoanele oamenilor şi să comită abuzuri, la fel ca în timpul războiului. Din ce                
s-a anunţat că se va întâmpla mâine, rezultă că, în locul democratizării ţării,          
Slobodan Milosevic este gata să se răfuiască cu liderii Opoziţiei şi cu regimul democratic               
din Muntenegru.”  

La fel de pesimist era şi Dragoljub Micunovic, preşedintele Centrului Democratic.      
Spunea că Guvernul federal ar trebui să prezinte mâine o declaraţie privind starea naţiunii, 
după cele 3 luni de bombardamente. “Deşi ar trebui, nu mă aştept ca Slobodan Milosevic 
să participe la şedinţa Parlamentului. Trebuie deschisă o dezbatere despre politica 
naţională. Iugoslavia nu este, în realitate, un stat  parlamentar. În ultimii doi ani               
şi jumătate, Parlamentul federal nu a rezolvat nici măcar o problemă.”  

Consiliul Suprem de Apărare a Ţării a aprobat  solicitarea ONU privind participarea 
României cu 25 de ofiţeri de Poliţie şi 10 ofiţeri de legătură la Misiunea Naţiunilor Unite 
pentru Administraţia Interimară în Kosovo (UNMIK), a anunţat purtătorul de cuvânt 
adjunct al Ministerului român al Afacerilor Externe Bogdan Bucur, citat de Mediafax.        
De asemenea, autorităţile de la Bucureşti au aprobat solicitarea secretarului general        
al ONU Kofi Annan, referitoare la transferul în Kosovo a unui grup de poliţişti români    
aflaţi în prezent în compunerea Grupului Internaţional de Poliţie din cadrul Misiunii ONU    
în Bosnia-Herţegovina. 

                          
                  Militarii italieni din KFOR, aclamaţi de albanezii din Kosovo



În Kosovo, situaţia nu se normalizase. La Urosevac, separatiştii albanezi i-au împuşcat     
pe Nenad Vujinovic şi pe fiul său, Srdjan. Când “Blic” scria că în oraş mai rămăsese     
doar un sârb, greşea puţin. Mai erau şapte sârbi. Şi cu preotul, opt. Iar cei 530 de militari 
germani din KFOR au anunţat că le este imposibil să-i protejeze de atacurile UCK !          
La ora 13.00, a fost  anunţată dispariţia încă unui sârb, Davor Ristic de 28 de ani,        
răpit de UCK din Kosovopolje. La Patriarhia de la Pec au mai sosit  20 de automobile         
cu un grup de sârbi care căutau refugiu. În urma lor, se ridica fumul caselor pe care       
le-au incendiat albanezii. 

Militarilor din KFOR le lipseau, parcă, hotărârea şi siguranţa care ar fi descurajat         
astfel de acţiuni. Degeaba au arestat italienii patru albanezi care au violat o sârboaică, 
pentru că, în lipsa legilor şi a poliţiştilor care să le aplice, au fost nevoiţi să le dea drumul. 
La fel au făcut  şi cu trei sârbi, arestaţi azi-noapte la Kosovska Mitrovica,                     
după ce au deschis focul asupra unei patrule a francezilor din KFOR. Sârbii voiau să atace 
casele unor albanezi, ca răzbunare pentru uciderea a patru compatrioţi, găsiţi ieri           
la marginea oraşului, cu câte un glonte în cap. Mai pe seară, la Zegra, lângă Gnjilane, 
dintr-o casă s-a tras asupra unei patrule a puşcaşilor marini americani din KFOR.      
Aceştia au înconjurat casa şi, în schimbul de focuri ce a urmat, au împuşcat doi sârbi. 
Ceilalţi cinci care se mai aflau înăuntru au reuşit să scape din încercuire. 

                              
                                          Incidentul de la Zegra, Kosovo

La Spitalul municipal din Priştina, pentru a treia zi consecutiv, membri înarmaţi ai UCK      
i-au terorizat şi i-au alungat pe medicii care nu erau albanezi. Separatiştii stau la intrarea 
în spital şi nimeni nu mai poate intra. “KFOR nu face nimic,” povestea un medic sârb.     
“Au intrat peste noi, ne-au lovit şi ne-au gonit până şi din sălile de operaţie,               
chiar dacă puneau în primejdie viaţa unor pacienţi albanezi. Iar când noi eram la servici, 
tot  ei ne-au spart casele şi le-au jefuit.” În timp ce vorbeam la telefon cu un ziarist        
din Priştina, care îmi povestea toate astea, pe ecranul computerului mi-a apărut          
încă o ştire. Câteva zeci de albanezi au ocupat clădirea în care se aflau postul de radio     
şi de televiziune din Priştina. Fără violenţă, dar şi fără să-i oprească cineva, cu toate        
că se afla la nici 100 de metri de hotelul “Grand”. 



Multe din problemele pe care forţele KFOR le aveau în Kosovo se datorau – culmea ! – 
vechii şi tradiţionalei rivalităţi dintre francezi şi englezi. Totul a început săptămâna trecută, 
în momentul intrării în Kosovo, când militarii francezi şi britanici au început o cursă   
contra-cronometru, pentru a ajunge primii în sectoarele care le fuseseră repartizate. 
Invocând experienţa lor din Irlanda de Nord, englezii ar fi vrut ca ei să fie         
deschizătorii drumului, însă francezii nu s-au lăsat şi au intrat în provincie prin altă zonă. 
Întâmplarea a făcut ca zona aleasă să fie împânzită de câmpuri de mine,                   
ceea ce a paralizat înaintarea Brigăzii Leclerc. Desigur că britanicii nu au scăpat ocazia    
să facă băşcălie de militarii francezi. Situaţia s-a menţinut  şi în zilele următoare,          
mai ales că britanicii controlau un sector învecinat cu al francezilor, pe care i-au acuzat că, 
în regiunea Grace, permit albanezilor să jefuiască şi să incendieze casele sârbilor.       
Presa engleză a preluat imediat diferendul, publicând declaraţia unui ofiţer britanic          
din KFOR, care spunea că francezii se comportă în Kosovo ca în Corsica, lăsându-i          
pe terorişti să-şi facă de cap. Când, în sfârşit, luni, militarii francezi au intervenit,    
operând şi două arestări, englezii i-au criticat din nou, spunând că zeci de albanezi         
din satul vecin au fost lăsaţi să plece liniştiţi, cu căruţele încărcate cu bunuri furate. 

Nici francezii nu s-au lăsat  mai prejos şi i-au luat în răspăr pe vechii lor rivali, spunând că   
- aşa cum obişnuiesc de pe timpul Războiului de 100 de ani - englezii, prea mândri        
de forţa lor, fac mult zgomot pentru nimic. "Dacă presa britanică vrea să se dezlănţuie 
asupra noastră pentru a se refula, este dreptul său cel mai strict," afirma                   
lt.col. Philippe Tanguy, purtătorul de cuvânt al contingentului francez. "Acţiunea noastră 
nu va putea fi judecată decât pe termen lung. Brigada franceză nu va polemiza niciodată 
cu aliaţii săi. Totuşi, în sectorul britanic există, de asemenea, case care ard."

                         
                         Casele sârbilor din Prizren, incendiate de albanezi

Se pare că tensiunile ajunseseră atât  de accentuate, încât ministrul Apărării francez    
Alain Richard şi cel de Externe britanic Robin Cook au sosit  astăzi în Kosovo,             
pentru a le aplana. Richard s-a dus mai întâi la Kosovska Mitrovica, vizitând            
contingentul francez. “Trebuie să-i învăţăm pe sârbi şi albanezi să trăiască din nou          
în pace, aşa cum se întâmpla pe vremuri, când trăiau împreună în acest oraş,”                 
a spus el. “Sarcina noastră cea mai importantă este să-i convingem pe sârbii               
care nu au mâinile pătate de sânge să nu părăsească oraşul.” După prânz, Alain Richard   
a plecat la Priştina, unde ajunsese deja Robin Cook şi - odată cu el - miniştrii germani      
ai Apărării şi Afacerilor Externe, Rudolf Scharping şi Joschka Fischer, precum şi ministrul 
italian de Externe, Lamberto Dini. 



Robin Cook le-a cerut sârbilor să aibă încredere că forţele KFOR îi vor proteja şi s-a întâlnit 
la Priştina cu doi episcopi sârbi, cu Hashim Thaqi şi Ibrahim Rugova, precum şi cu ziaristul 
albanez Veton Surroi. Înainte de a ajunge în capitala provinciei, Cook a trecut prin satul 
Velika Krusa, unde o echipă de experţi britanici ancheta un presupus masacru comis        
de sârbi. Anchetatorii au descoperit într-o casă 45 de cadavre ale unor albanezi,           
dar sătenii spuneau că numărul victimelor ar depăşi 150. Eram curios dacă anchetatorii 
vor descoperi ceva la Paracin, localitate unde se afla o fabrică de sticlă, în cuptoarele 
căreia am auzit că sârbii obişnuiau să ardă cadavrele de care doreau să scape. 

O echipă a FBI, însoţită de un anchetator al TPI, şi-a început ieri cercetările în zona 
producerii masacrelor de la Djakovica, a anunţat directorul FBI Louis Freeh, citat de AFP. 
În total, echipa este compusă din 57 de persoane - chimişti, specialişti în explozibili         
şi experţi din diferite domenii - care au fost  însărcinaţi cu localizarea, colectarea de probe, 
fotografierea zonelor în care s-au produs masacrele, stabilirea cauzelor care au produs 
moartea victimelor şi a identităţii acestora, a precizat Freeh, care a adăugat că             
FBI va încerca să-i identifice pe autorii masacrelor, dar nu are misiunea de a-i aresta. 
Directorul FBI a subliniat că sarcina experţilor este dificilă, amintind că există probe clare 
care demonstrează că "aceste cadavre au fost  deplasate, dezgropate şi, probabil, 
îngropate din nou, în momentul încetării ostilităţilor". 

Tensiuni, dar de altă natură, apăruseră şi se accentuau şi în sânul Armatei Iugoslave.   
Azi-dimineaţă, rezerviştii sârbi s-au adunat  pe podul de la intrarea în localitatea      
Vrnjacka Banja, blocând circulaţia pe autostrada Kraljevo-Krusevac cu ajutorul            
unor camioane. Erau cei din Brigada Motorizată 125, întorşi din Kosovo, unde rezistaseră 
în raioanele Kosare şi Prokletija, aprig bombardate în timpul războiului. Deşi fuseseră 
decoraţi cu ordinul Erou al Poporului, rezerviştii nu-şi primiseră soldele de la sfârşitul lunii 
aprilie. Era vorba de câte 89 de dinari pe zi, la care trebuia să se adauge câte o primă 
echivalentă cu jumătate din totalul restanţelor, promisă de generalul Nebojsa Pavkovic, 
comandantul Corpului III al Armatei Iugoslave. 

Şoseaua a rămas blocată peste noapte, însă, cu toate acestea, ştirea nu a fost difuzată 
decât de un post local de televiziune. Şi acolo, fără să fie însoţită de imagini sau declaraţii. 
În schimb, am aflat  că doi soldaţi muntenegreni, recent întorşi din Kosovo, şi-au pus capăt 
zilelor. Familia sa spunea că unul dintre ei, Zeljko Stijovic, originar din Berane, a lăsat        
o scrisoare în care a cerut ca nici un reprezentant al armatei să nu asiste la funeraliile sale.

Ministrul sârb al Justiţiei a promis să remită Comitetului Internaţional al Crucii Roşii (CICR) 
lista deţinuţilor albanezi transferaţi din Kosovo în Serbia, a afirmat  la Geneva purtătorul    
de cuvânt al CICR Jette Soerensen, citată de AFP. Ea a precizat  că organizaţia sa           
nu cunoaşte numărul acestor persoane, care au fost transferate, afirmă Belgradul,     
"pentru propria lor siguranţă". Organizaţia umanitară a vizitat, de la începutul săptămânii, 
închisorile de la Priştina şi Prizren. Ele sunt goale şi se pare că aproximativ 3.000           
de persoane au fost transferate în Serbia, potrivit estimărilor ONU. 



                                      
                            Subsolul Poliţiei din Pristina. 17 iunie 1999

Era aproape ora 17.00 şi mă pregăteam să plec de la Media Center, când mi-a sunat 
telefonul. Era Mile. “Haide repede la hotel, că te caută Poliţia !” Am izbucnit în râs.       
“Nu e glumă. Hai, te rog, repede !” Am plecat  imediat. Pe drum, l-am sunat                    
pe Sergiu Toader şi l-am anunţat. I-am spus că, dacă într-o jumătate de oră nu îl sun     
din nou, înseamnă că m-au arestat şi va trebui să anunţe Ambasada României,              
să mă scoată din belea. L-am sunat şi pe Traian Borşan, care mi-a zis să-l rog pe Mile    
să-l anunţe dacă mă ridică. 

Ce se întâmplase ? Fane şi nea Nelu erau în camera lor, când au auzit câteva bătăi ferme 
în uşă. Au deschis şi doi indivizi le-au vârât sub nas legitimaţiile de Poliţie. Deşi nici unul 
dintre ei nu ştia o boabă sârbeşte, au înţeles că mă căutau pe mine. Fane i-a trimis         
la Mile. Acesta stătea împreună cu Sandi şi se uitau la televizor, aşteptând să apar şi eu. 
Când au auzit bătăi în uşă, au strigat: “Intră !” Credeau că sunt eu. Când colo,               
s-au pomenit cu cei doi poliţişti, care le-au pus aceeaşi întrebare: “Care dintre voi        
este Sorin Bogdan ?” După ce, în prima fază, le îngheţase sângele în vine, au răsuflat 
uşuraţi. Nu era vorba de ei. Şi m-au sunat să vin la hotel. 

Când am ajuns, am dat cu ochii de doi poliţişti tineri, politicoşi, care mi-au cerut 
paşaportul şi vechea acreditare de presă de război. Ştiau că o mai aveam. Au dispărut     
cu actele noastre în biroul lui Nelu şi s-au întors după vreun sfert de oră. Eu, Fane          
şi nea Nelu trebuia să părăsim Iugoslavia până mâine la miezul nopţii. Văzând               
că ne-au pus nişte ştampile în paşaport, i-am întrebat dacă este vorba de vreo interdicţie. 
“În nici un caz,“ mi-a răspuns unul dintre ei. “Dacă doriţi, poimâine dimineaţă puteţi        
să vă întoarceţi.” Am încercat să aflăm de la ei motivul operaţiunii, dar s-au scuzat 
spunând că nu-l cunosc. “Nici măcar nu sunteţi din cartierul pe care îl supraveghem noi. 
Nu îndeplinim decât  nişte ordine. Vă daţi seama că nu cerem şefilor explicaţii.”             
Ne-au mai spus că operaţiuni similare au loc în toate cartierele şi, pentru a elimina      
riscul că poliţiştii s-au împrietenit  ori se cunosc suficient de bine cu jurnaliştii               
care trebuiau expulzaţi, încât să-i lase în pace pentru o şpagă de câteva sute de dolari,     
i-au trimis pe fiecare la alt hotel sau în alt cartier decât cele aflate în consemnul lor. 



Înainte de a pleca, i-am rugat să-mi dea acreditarea de război înapoi, să o am ca amintire, 
însă m-au refuzat. Nici cu ajutorul lui Mile n-am reuşit  să-i înduplec. Îmi venea să mor     
de ciudă şi înjuram de mama focului că nu le-am spus că am aruncat-o. După ce             
au plecat, i-am anunţat pe Sergiu şi pe Traian Borşan să stea liniştiţi, că totul e în regulă. 
Sergiu mi-a cerut să mă întorc şi - dacă vom putea - să filmăm câteva imagini cu mine     
la Belgrad. Am picat pe gânduri, însă simţeam o mare uşurare şi chiar mă miram că,       
în sinea mea, mă bucuram de întreaga poveste. Adevărul este că, de mai multe ori         
în ultimele zile, mă întrebasem cum va fi sfârşitul acestei aventuri de trei luni.             
După notorietatea pe care îmi spuneau colegii că aş fi dobândit-o, întoarcerea acasă 
trebuia să fie suficient de spectaculoasă. Îmi băteam capul, însă nu-mi venea nici o idee. 
Şi iată că sârbii m-au salvat din nou ! Ce final mai frumos putea să aibă aventura mea    
din timpul războiului NATO împotriva Iugoslaviei decât o expulzare ?

Cu toate acestea, eram trist. Îmi venea greu să plec de la Belgrad, deşi, de la bun început, 
ştiam că va veni şi această zi. Mă ataşasem mult de locuri şi de oameni şi începeam 
aproape să mă simt unul de-al lor. E drept că şi ei m-au tratat la fel, ceea ce m-a ajutat 
foarte mult. Înainte de transmisia pentru Ştirile de la 19.30, am avut  o mică discuţie        
cu cei de la Bucureşti, ca să-i conving să nu povestim nimic despre expulzare,            
până când nu ajung cu bine în ţară. Deşi poate exageram, nu aveam chef de belele         
la frontieră, iar sârbii erau experţi în aşa ceva. Ne-am înţeles să vorbim despre expulzare 
mâine, la transmisia de la 19.30, când speram să fiu deja în România. 

               Hotel “Toplice” din Belgrad. Astăzi, se numeşte hotel “Royal”

Nelu a dat o masă în onoarea plecării, deşi îi părea rău şi lui că nu mai putem rămâne.    
La cină, ne-a arătat  o familie de albanezi, care mâncau lângă noi. “Îi vedeţi ?              
Sunt refugiaţi din Kosovo şi stau de o săptămână în hotel. Cazarea şi mâncarea               
le sunt plătite de Guvern. În primele zile când au venit, mâncau tot  ce li se punea în faţă, 
fără să comenteze. Abia după patru zile, când au văzut că nimeni n-are nimic cu ei,       
au îndrăznit să-i spună chelnerului că religia nu le permite să mănânce carne de porc.      
Şi au rămas uimiţi când chelnerul le-a răspuns că nu-i nici o problemă să aibă în vedere 
această dorinţă a lor şi că ar fi trebuit să-i atragă atenţia de la început.”



Era încă un exemplu al clişeelor în care oamenii se obişnuiau să-i judece pe sârbi.           
În realitate, cât au stat în hotel “Toplice”, nimeni nu a avut vreo treabă cu ei.                 
Cu excepţia mea. Una din familiile de albanezi a fost cazată în camera de lângă a mea. 
Acum două seri, cu un sfert  de oră înainte de a intra în direct pentru Ştirile de la 19.30, 
albanezii au început sa se certe. La început am răbdat, însă cearta continua şi făceau 
mare tărăboi, riscând să-mi compromită transmisia. Enervat, am ieşit şi le-am deschis uşa 
cu o lovitură de bocanc. Îngheţaseră de spaimă. Le-am strigat, pe un ton răstit,           
care nu admitea replică, să înceteze imediat, dacă vor să nu-i tai bucăţi şi să-i dau           
la câini. Şi am adăugat o înjurătură îngrozitoare. Singura pe care o ştiam corect              
în sârbeşte. Au amuţit, iar eu am ieşit rapid din cameră, înainte de a mă pufni râsul.       
De atunci, de câte ori mă întâlneau, se fereau din calea mea, lipindu-se de perete            
şi plecându-şi ochii. E drept că şi eu, ca să-mi păstrez prestigiul dobândit din această 
întâmplare, de fiecare dată le aruncam nişte priviri crunte. 

Biroul federal al Poliţiei elveţiene a ordonat îngheţarea fondurilor pe care preşedintele 
iugoslav Slobodan Milosevic le-ar putea avea în Elveţia, răspunzând astfel unei cereri       
de ajutor judiciar a TPI, informează AFP. Alţi patru lideri iugoslavi, printre care                
şi preşedintele Serbiei Milan Milutinovic, sunt vizaţi de această mãsură. "Nu ştim         
dacă Milosevic dispune de astfel de fonduri în Elveţia," a precizat purtătorul de cuvânt      
al Poliţiei elveţiene. „Dacă există, vor fi supuse, cu efect imediat, unei interdicţii generale   
a posesiei, neputând fi nici retrase, nici transferate.” 

24 iunie 1999

Ultima zi. M-am trezit cu o senzaţie stranie: un amestec de tristeţe şi bucurie.              
Îmi părea rău că plec, pentru că mă simţeam deja ca acasă. Dar mă bucuram                
că mă întorc în ţară, că îmi reîntâlnesc familia, prietenii şi colegii şi abia aşteptam           
să le povestesc toate peripeţiile prin care trecusem. Mi-am făcut bagajele,         
înghesuindu-mi lucrurile într-o sacoşă împrumutată de la Mile, şi am zâmbit       
amintindu-mi cum sosisem la Belgrad, cu o geantă pe umăr şi câteva schimburi.            
M-am pregătit de plecare şi, când am coborât, le-am spus celorlalţi că mă duc           
până la Media Center, să-mi iau rămas bun de la cei de acolo. Ne-am dat întâlnire       
după prânz la hotel. 

La Media Center, nu m-am putut abţine şi m-am scufundat pentru ultima dată             
între computere şi telefoane. Era, totuşi, o zi importantă şi nu răbdam să nu aflu           
ce se întâmpla. Deşi toţi aşteptau să înceapă şedinţa Parlamentului, primele ştiri au venit 
din Kosovo. Dis-de-dimineaţă, un grup de 30-40 de albanezi au încercat să intre cu forţa 
în clădirea în care se aflau posturile locale de radio şi televiziune. Nu au reuşit  decât        
să spargă geamul imens de la intrare, pentru că trupele KFOR au intervenit                     
şi i-au îndepărtat, formând ulterior un cordon de protecţie în jurul clădirii. Nu departe, 
însă, în sediul Facultăţii de Economie, au fost găsite cadavrele a trei sârbi:              
decanul Milenko Lovic, administratorul Jovica Stamenkovic şi portarul Miodrag Mladenovic. 
Trupurile chircite ale celor trei zăceau într-o baltă de sânge, străpunse de zeci de lovituri 
de cuţit, iar de jur împrejur erau împrăştiate acte, dosare şi chei. Asasinii îi înfipseseră 
decanului un stilou în gură. Ca şi când nu ar fi fost clar cine erau autorii, pe un perete     
era pictată cu sânge sigla UCK. 



A ajuns la noi şi o declaraţie a mitropolitului Amfilohije, care spunea totul despre situaţia 
din Kosovo. “Bandele înarmate ale albanezilor controlează întreaga zonă, distrug case, 
ucid, violează şi au întrerupt alimentarea cu apă şi curent şi legăturile telefonice           
ale Patriarhiei din Pec, unde situaţia e cea mai grea,” povestea mitropolitul, criticând 
guvernul iugoslav, pe care îl acuza că i-a lăsat pe sârbi la mila Domnului. “Politicienii sârbi 
se amăgesc, mint poporul şi întreaga lume. Au minţit întotdeauna şi mint şi acum.     
Câţiva miniştri au venit cu refugiaţii care se întorceau, să mai adune câteva voturi,            
dar nu au rămas la înmormântarea celor patru sârbi ucişi de UCK. La televizor au arătat   
10 autobuze pe care scria Belgrad-Pec, dar aici nu a ajuns nici unul. Când au văzut          
ce prăpăd e aici, refugiaţii care veniseră de la Berane au fugit  înapoi.” Amfilohije avertiza 
că situaţia de la Pec se agravează tot mai mult, iar cei 150 de sârbi refugiaţi în sediul 
Patriarhiei vor să plece şi ei. În acest timp, la mănăstirea Djakovica au mai rămas           
10 sârbi, iar de la Klin a plecat şi ultimul bătrân. “Ne rugăm la Dumnezeu să-i ocrotească 
pe sârbi, pentru că guvernul lor i-a uitat,” spunea mitropolitul. “Celor de la Putere le pasă 
doar de ei.” 

                                 
              Trupele KFOR descoperă casele sârbilor incendiate în Kosovo

Anchetatorii TPI sunt şocaţi de numeroasele dovezi de violenţe din Kosovo şi prevăd       
că vor fi făcute alte inculpări în rândul armatei şi poliţiei iugoslave, a afirmat  la Priştina,       
un purtător de cuvânt al tribunalului, citat de AFP. "Este şocant, chiar şi pentru cei mai 
experimentaţi dintre anchetatorii noştri," a declarat  Paul Risley, unul dintre procurorii TPI. 
“Atrocităţi similare au avut loc în Croaţia şi Bosnia-Herţegovina, însă în Kosovo     
campania împotriva albanezilor a fost organizată cu o rapiditate şi eficienţă brutală. 
Descătuşarea violenţei se pare că a început  în zilele care au urmat declanşării campaniei 
aeriene a NATO. Amploarea distrugerilor într-o perioadă atât de scurtă demonstrează      
că acestea au fost coordonate şi dirijate de o structură centrală de comandă.”

Ministrul sârb Goran Matic a organizat astăzi o conferinţă de presă, încercând să dezmintă 
informaţiile despre atrocităţile comise de sârbi în Kosovo. Ziariştii care s-au întors             
la Media Center mi-au povestit  că Matic a afirmat că majoritatea crimelor comise                
în provincie au avut loc în zonele controlate de teroriştii albanezi. “UCK este cunoscută 
pentru uciderea albanezilor care nu doreau să i se alăture sau să părăsească Kosovo.    
Cea mai mare parte a lucrurilor care se petrec în Kosovo ţin de propagandă.           
Trupele străine au intrat, aducând cu ele o mie de jurnalişti însărcinaţi cu filmarea 
retragerii forţelor noastre, a desfăşurării KFOR şi a descoperirii gropilor comune.             
O anchetă este, desigur, necesară, dar să nu fie politică, iar TPI este un instrument 
exclusiv politic, destinat să îi urmărească pe cei care nu sunt pe gustul Statelor Unite            
şi al NATO." Chiar dacă ar fi avut dreptate, cine mai stătea acum să-l asculte ?



Problema cea mai mare a tuturor devenise, din nou, Slobodan Milosevic. Milos Minic,     
fost  procuror şi ministru de Externe al Iugoslaviei comuniste, i-a cerut preşedintelui 
iugoslav să demisioneze, făcându-l responsabil pentru crimele comise în Kosovo.           
"Au existat în Kosovo crime şi criminali de război şi nici o putere nu are dreptul să ascundă 
aceste crime, autorii lor şi pe cei care le-au ordonat," afirma Minic, într-o scrisoare 
deschisă transmisă agenţiei de presă Beta. "Cine a ordonat epurarea etnică,                 
cine a ordonat expulzările şi masacrele masive ale albanezilor din Kosovo ? Cine sunt 
superiorii armatei şi poliţiei care au executat sau care au dat aceste ordine                    
sau nu au împiedicat aceste crime, când au avut puterea să o facă ?" Fostul lider comunist 
l-a avertizat pe Slobodan Milosevic că poporul iugoslav va fi culpabilizat  de întreaga lume 
pentru cele petrecute în Kosovo, atâta vreme cât autorii crimelor de război şi cei          
care le-au ordonat nu vor fi descoperiţi şi judecaţi. 

La rândul său, Milan Panic, fost  prim ministru al Iugoslaviei acum câţiva ani, era de părere 
că Milosevic va fi arestat şi ucis de propriile forţe de poliţie, în maximum trei luni.      
"Chiar prietenii lui îl vor înşela. În locul său, nu m-aş încrede în propria mea poliţie           
şi armată," a spus Panic. "Sunt 15 % şanse ca el să se sinucidă şi estimez că sunt          
tot  15 % şanse ca el să fie ucis. Există 25 % şanse să fugă undeva, restul nu mai ştiu. 
Milosevic este cea mai mare tragedie care se putea întâmpla poporului sârb.”

Unul dintre ziariştii sârbi mi-a sugerat să citesc un raport al CIA despre Slobodan 
Milosevic, publicat de revista “Foreign Report”. L-am găsit pe Internet. Spunea că Milosevic 
va deveni din ce în ce mai imprevizibil, mai ales din cauza problemelor psihice                 
şi de sănătate în creştere. Raportul CIA punea presupusa stare de spirit  a preşedintelui 
iugoslav pe seama unor probleme acute la coloana vertebrală şi a diabetului                  
de care suferă din tinereţe. Şi, desigur, nu uita să amintească de sinuciderea            
ambilor săi părinţi. Raportul mi s-a părut lipsit de credibilitate, mai ales că,                   
aşa cum îl văzusem în ultima vreme, Milosevic nu părea deloc agitat, ci mai degrabă calm 
şi sigur pe el. Mai mult, informaţiile se băteau cap în cap. După ce spuneau că e diabetic, 
agenţii CIA afirmau că Milosevic ar fi dependent  de alcool şi ţigări, consumul acestora 
crescând atunci când acesta se află sub presiune. Dintre defectele lui Slobo              
despre care auzisem şi de la sârbi, raportul menţiona doar două: este extrem                 
de încăpăţânat, când are impresia că cineva vrea să-i forţeze mâna şi refuză să accepte 
criticile. 

Statele Unite au oferit  5 milioane de dolari pentru orice informaţie care va conduce           
la arestarea sau la condamnarea criminalilor de război, inclusiv a preşedintelui      
Slobodan Milosevic, a anunţat  Departamentul de Stat, citat  de AFP. "Acest  program        
are drept scop mărirea şanselor ca inculpaţii aflaţi, în prezent, în libertate să poată fi 
aduşi în faţa Tribunalului Penal Internaţional pentru a fi judecaţi," a declarat purtătorul     
de cuvânt al Departamentului de Stat James Rubin. El a insistat asupra faptului               
că Statele Unite nu intenţionează să încurajeze vânătorii de recompense şi a sugerat 
oricărui potenţial informator să se adreseze celei mai apropiate ambasade americane.



                
                                 Groapă comună descoperită în Kosovo

Şedinţa Parlamentului federal a început abia la 12.20, în absenţa reprezentanţilor 
Muntenegrului. Premierul Momir Bulatovic a venit în faţa camerelor reunite şi a solicitat 
ridicarea stării de război. El a precizat că Guvernul federal a abrogat cele 31 de legi 
instituite cu trei luni în urmă, odată cu declararea stării de război, cu excepţia celei   
privind vânzarea medicamentelor. Printre aceste legi, extrem de restrictive, erau            
cea privind îngheţarea preţurilor, Legea băncilor, a călătoriilor în străinătate                  
sau a operaţiunilor comerciale. Momir Bulatovic a spus că guvernul va face o analiză                  
a efectelor produse de aceste legi şi că parlamentul federal trebuie să solicite             
suspendarea sancţiunilor împotriva Iugoslaviei şi daune pentru distrugerile provocate      
de bombardamente. Acestea depăşeau, potrivit unor estimări ale grupării de Opoziţie G17, 
30 de miliarde de dolari. 

După ce Bulatovic a terminat, şedinţa Parlamentului s-a transformat într-un circ,               
o grămadă de politicieni îngrămădindu-se să ţină discursuri interminabile, pentru               
a se defula de pe urma celor 3 luni în care n-au avut ocazia să mai fie văzuţi vorbind. 
Dintre ei nu putea, desigur, să lipsească Vojislav Seselj. "Agresiunea împotriva ţării noastre 
nu a încetat, ci doar bombardamentele," şi-a început el discursul. "Agresorul şi-a schimbat 
doar metodele de acţiune, având ca obiectiv ocuparea Muntenegrului, Vojvodinei             
şi Sandzak-ului şi instituirea în Serbia a unei administraţii de colaboraţionişti.                
Nu trupele ONU au venit  în Kosovo, ci trupele NATO sub egida ONU, care îi gonesc          
pe sârbi. Cei care au venit în Kosovo pentru a separa provincia de Serbia şi pentru a crea 
un nou stat albanez sunt duşmanii noştri. După ce vor fi desfăşuraţi în Kosovo,               
ei vor asalta Muntenegru. Cei care ne-au bombardat continuă să fie criminali.”                
Nu l-am urmărit mai departe, pentru că începea să mă plictisească. 

Totuşi, discursul său nu era o utopie, bazându-se pe o stare de fapt. Tocmai astăzi, 
agenţia France Presse publica un comentariu în care se menţiona că locuitorii Vojvodinei 
încep să cârtească împotriva Belgradului şi ar dori să-şi recapete autonomia.                  
La rândul său, Robin Cook, ministrul de Externe britanic, declara că NATO supraveghează 
îndeaproape situaţia din Muntenegru, într-un moment în care, în unele medii,           
există frica unei reinstaurării a controlului iugoslav în această republică, şi intenţionează 
să acţioneze pentru supravieţuirea democraţiei în această regiune.



Pe lângă aceasta, SUA a anunţat acordarea unui ajutor financiar de 10 milioane de dolari 
Muntenegrului, pentru asigurarea nevoilor bugetare. Principiile şi modalităţile de acordare 
a acestui ajutor fuseseră convenite ieri. Astăzi, un grup de 74 de profesori                     
de la Universitatea din Podgorica a cerut  ca Republica Muntenegru să se desprindă                       
din Federaţia Iugoslavă, spunând că "a ne mulţumi cu o ameliorare parţială a relaţiilor 
conflictuale în sânul Federaţiei Iugoslave nu ar fi altceva decât  o amăgire şi o pierdere     
de timp istoric". Conform rezultatelor unui sondaj de opinie, 65 % dintre muntenegreni        
ar dori suveranitatea ţării sau cel mult realizarea unei confederaţii cu Serbia. 

În Parlamentul iugoslav au urmat alte şi alte discursuri. Majoritatea fără conţinut           
sau spunând aceleaşi lucruri. Şedinţa avea să se termine după-amiaza târziu,             
când eu eram aproape de casă. Desigur că, în unanimitate, parlamentarii au votat 
ridicarea stării de război, măsura urmând să intre în vigoare sâmbătă. 

Militarii ruşi au planificat  dinainte ocuparea aeroportului din Priştina, a afirmat astăzi 
cotidianul "Washington Times", citând surse din cadrul serviciilor americane de informaţii. 
"Nu există nici o confuzie în acest sens," a declarat  un oficial care a avut acces                 
la un raport confidenţial bazat pe interceptarea comunicaţiilor dintre trupele ruse. 
"Ordinele operaţionale au fost pregătite dinainte. Din experienţă, ştiu că trupele ruse     
nu au făcut  niciodată ceva fără instrucţiuni clare şi, în acest  caz concret,           
sentimentul meu este că aceste instrucţiuni au trecut  prin structura politică                     
a comandamentului," a afirmat generalul Eric Shinseki, noul şef al Statului Major             
al Armatei terestre americane. În plus, conform serviciilor de informaţii americane             
şi în contradicţie cu afirmaţiile sale, Ministerul rus al Afacerilor Externe era la curent            
cu planurile operaţiunii, lăsându-i pe militari să aleagă momentul declanşării acţiunii.

                       
                                           “Salvează Serbia, sinucide-te !”

Ca întotdeauna după câte un eveniment de asemenea proporţii, după terminarea 
războiului au început să apară primele dezvăluiri despre ceea ce s-a întâmplat în realitate. 
Şi, ca de obicei, realitatea îşi avea – dincolo de tragedia care se petrecuse – hazul ei. 
Astăzi, ziarul britanic “The Times” încălca primul embargoul pe care presa occidentala     
şi-l autoimpusese, la cererea guvernelor din ţările respective, şi publica bilanţul            
celor 79 de zile şi nopţi de raiduri aeriene împotriva Iugoslaviei: doar 13 tancuri sârbeşti 
distruse ! Şi asta după ce NATO a pretins că ar fi anihilat 60 % din artileria antiaeriană         
a sârbilor şi 40 % din tancuri. 



După semnarea acordului de pace, potrivit publicaţiei britanice, Armata Iugoslavă a retras 
din Kosovo 250 de tancuri, 450 de transportoare blindate şi 600 de piese de artilerie. 
Generalul Wesley Clark a refuzat să precizeze câte dovezi deţine despre distrugerile 
provocate sârbilor. A făcut-o “The Times”, care a scris că, până acum, trupele KFOR         
au descoperit în Kosovo doar 13 carcase arse ale unor tancuri T-55. În schimb,               
au găsit ceea ce noi văzusem de mai multe ori în timpul războiului: gropile exploziilor    
unor proiectile lansate în câmp de avioanele NATO, lângă care se mai puteau vedea     
nişte forme cioplite în lemn, care semănau a tancuri sau tunuri. Pentru a păcăli         
aviaţia aliată, sârbii amplasau în cele mai năstruşnice locuri tancuri sau tunuri antiaeriene, 
realizate în mărime naturală din lemn, cauciuc sau polistiren. Ca să pară cât mai reale, 
acestea erau, de regulă, plasate lângă poduri false sau lângă nişte fâşii lungi                  
de plastic negru care, de la mare înălţime, păreau şosele. Experţii NATO şi-au dat seama 
de păcăleală, însă au ferit acest secret de ochii şi urechile ziariştilor. Totuşi,                   
cei de la “The Times” au citat  declaraţia unui ambasador de la Bruxelles, a cărui identitate 
nu au dezvăluit-o, care spunea că văzuse imagini filmate în timpul raidurilor                    
de bombardierele NATO, în care se observa clar că, în momentul în care erau lovite, 
tancuri le sau bateri i le de rachete sârbeşt i “se dezumflau instantaneu”.                        
Erau simple machete gonflabile. 

M-am distrat, împreună cu ceilalţi ziarişti sârbi de la Media Center, când am citit             
pe Internet articolul din “The Times”. După ce glumele au început să se rărească,           
am picat pe gânduri. Nu mai înţelegeam de ce Slobodan Milosevic s-a grăbit să semneze 
capitularea. Armata sa nu suferise pierderi prea mari. Moralul soldaţilor era - aşa cum    
am putut să văd cu ochii mei - în continuare ridicat. La fel era şi cel al civililor.               
Ba chiar, atât unii, cât  şi ceilalţi erau nemulţumiţi că au fost obligaţi să capituleze             
în condiţii atât de umilitoare. Economic, sârbii păreau să mai reziste mult şi bine.         
Totul părea de neînţeles şi vorbele unor sârbi, care susţineau că Slobodan Milosevic         
e omul americanilor, nu mai păreau nişte utopii. 

               
                             Slobodan Milosevic şi soţia sa, Mira Markovic



Mai târziu, căutând aceeaşi explicaţie, jurnalistul Tom Walker avea să scrie,                       
tot  pentru “The Times”, că - prin intermediul unui diplomat agreat de Belgrad -    
americanii i-ar fi trimis lui Milosevic înregistrarea video a efectelor unei arme secrete,       
pe care ei au folosit-o în Războiul din Golf, iar ruşii în Afganistan. Este vorba bomba        
cu vacuum, realizată din fosfor şi plasmă, care degaja o căldură şi o presiune imense,     
care topesc totul pe o suprafaţă de 10 ori mai mare decât a unui teren de fotbal.     
Explozia consumă tot oxigenul din zonă, însă o jumătate de oră mai târziu,       
temperatura revine la normal şi aerul este din nou respirabil, ceea ce permite          
trupelor atacatoare să înainteze. Tom Walker pretindea că Milosevic şi-ar fi dat seama     
că Armata Iugoslavă n-ar putea rezista în faţa unor astfel de bombardamente                  
şi ar fi preferat să capituleze. Nu prea cred nici în această teorie. 

Organizaţia “Reporters sans Frontieres” (RSF) acuză NATO că a deformat de mai multe ori 
adevărul şi că a preluat zvonuri şi cifre neverificabile în timpul războiului din Kosovo, 
relatează AFP. Într-un raport  intitulat "Războiul din Iugoslavia: erorile mediatice ale NATO", 
RSF se întreabă dacă este vorba despre gafe cauzate de grabă şi de confuzie                
sau despre o tentativă deliberată de dezinformare. "Preluarea zvonurilor, a cifrelor 
exorbitante şi neverificabile şi folosirea unui vocabular agresiv au sporit îndoielile        
legate de buna credinţă a unora dintre responsabilii politici şi militari", afirmă RSF,       
care detaliază unele dintre aceste "gafe". 

În 29 martie 1999, NATO anunţase executarea de către forţele sârbe, alături de alţi cinci 
intelectuali, a lui Fehmi Agani, principalul consilier al liderului moderat al albanezilor       
din Kosovo Ibrahim Rugova. Raportul reaminteşte că "comandorul britanic David Wilby      
a declarat că deţine această informaţie «dintr-o sursă foarte bună» din interiorul Kosovo, 
pe care serviciile sale au avut grijă să o verifice". "Această informaţie s-a dovedit falsă. 
Doar Fehmi Agani va fi ucis efectiv, însă trei săptămâni mai târziu," afirmă raportul. 
Aceeaşi "sursă foarte bună", care ar fi Centrul de informare pentru Kosovo, cu sediul       
la Londra, "afirmase în aceeaşi zi că Ibrahim Rugova a fost rănit şi că nu se ştie nimic 
despre soarta sa. Două zile mai târziu, Rugova s-a adresat presei străine, fiind într-o stare 
bună de sănătate. Radioteleviziunea sârbă a difuzat, de asemenea, întâlnirea sa 
«cordială» cu preşedintele iugoslav Slobodan Milosevic. Exploatând eşecurile                  
de comunicare ale NATO, stăpânul de la Belgrad a oferit astfel o formidabilă lovitură 
mediatică," constată RSF. "Oficializarea atât  de rapidă a unui zvon, în acea primă 
săptămână de bombardamente, nu pare să fie o «eroare», dar relevă o opţiune:             
să încline balanţa în favoarea atacurilor aeriene ale NATO asupra Iugoslaviei,               
într-un moment în care opinia publică era încă sceptică în privinţa eficacităţii acestora." 
RSF nu ezită, pe de altă parte, să vorbească despre "greşeli mai mult sau mai puţin 
voluntare", făcute după bombardarea civililor, în special după bombardarea unui convoi   
de refugiaţi albanezi pe 14 aprilie, incident soldat, potrivit surselor sârbe, cu 75 de morţi. 

Asociaţia subliniază astfel că NATO a vorbit despre "sate atacate de artilerie, sate rase     
de pe faţa pământului, despre scuturi umane, gropi comune, tot atâtea informaţii 
anunţate fără să fi fost adusă cea mai mică dovadă a existenţei lor" şi care "nu par         
să fi făcut obiectul unei verificări riguroase". RSF notează, de asemenea,             
referinţele istorice foarte discutabile şi folosirea unui vocabular vizând să diabolizeze 
adversarul. "Termenul «genocid» este sistematic utilizat de premierul britanic Tony Blair,   
în timp ce în Germania, oficialii se străduiesc să compare regimul lui Milosevic                 
cu cel al lui Hitler. 



Aceste referinţe istorice au suscitat proteste din partea specialiştilor," notează raportul.   
"Pe 27 aprilie, reprezentanţii NATO au admis ei înşişi, foarte deschis, eşecul strategiei lor 
de comunicare," subliniază RSF, notând, totuşi, că "de partea sârbă, rotiţele maşinăriei 
propagandistice sunt cunoscute". "Rămânând în opinia publică occidentală apărătorul   
unei «cauze drepte», NATO nu a dat dovadă de bună credinţă în relaţiile sale cu presa     
şi a deformat în câteva rânduri adevărul. Încurcarea termenilor istorici şi folosirea        
unui discurs agresiv este nedemnă de reprezentanţii unor ţări democratice," conchide 
raportul RSF.

                     
                       Thaqi, Ceku, Kouchner şi generalii Jackson şi Clark

Robin Cook, Javier Solana şi Wesley Clark au ajuns astăzi la Priştina. Cook venea             
de la Tirana, unde îi promisese preşedintelui Rexhep Meidani că ţara sa va deveni 
“avocatul Albaniei” pe lângă Uniunea Europeană. "Marea Britanie va avea grijă                
ca UE să-şi ţină angajamentele faţă de Albania. Suntem pregătiţi să ne ocupăm             
de dezvoltarea unui viitor prosper şi stabil şi în afara provinciei Kosovo.” Auzisem           
de atâtea ori aceste promisiuni şi în privinţa României, încât, dacă s-ar fi adeverit      
numai o parte dintre ele, ar fi trebuit  nu numai să fim demult admişi în UE,                     
ci chiar să deţinem şi preşedinţia Uniunii. Mi-am amintit, însă, că tot  un britanic,            
pe nume Shakespeare, făcuse celebră expresia “Words, words, words !”

Imediat ce au ajuns în capitala provinciei Kosovo, Solana şi Clark au intrat la discuţii        
cu reprezentanţii albanezilor, urmând să stea de vorbă şi cu cei ai sârbilor. Au fost aclamaţi 
de câteva sute de albanezi adunaţi în faţa Cartierului General al KFOR cărora                 
le-au mai spus câteva vorbe. “După atâta suferinţă şi trei luni dificile pentru toţi,         
ocazia de a fi aici, astăzi, şi de a vedea emoţia oamenilor, este pentru mine un moment   
de necrezut,” spunea Javier Solana. La rândul său, după ce le-a explicat că scopul 
campaniei aeriene a NATO a fost oprirea distrugerilor sistematice şi a crimelor comise       
în Kosovo la ordinul lui Slobodan Milosevic, generalul Wesley Clark le-a explicat:         
“Acest  scop a fost atins. Acum, KFOR se va ocupa de voi. Însă nu uitaţi ! Pacea nu poate fi 
construită pe trecut şi pe revanşă.” 



Liderii occidentali aveau o misiune mult mai complexă. Trebuiau să-i convingă pe albanezii 
din UCK să colaboreze, într-un guvern provizoriu, cu cei ai lui Ibrahim Rugova şi              
– câtă naivitate ! – chiar cu sârbii. “Dacă el doreşte sincer să lucreze cu noi,           
suntem deschişi,” a explicat Hashim Thaqi, însă a adăugat imediat că nu se aşteaptă         
la mare lucru de la negocierile cu Rugova. Întrebat dacă ar fi dispus să facă loc               
în conducerea provizorie a provincie lui Momcilo Trajkovic şi celorlalţi sârbi                   
care reprezentau Opoziţia, Jakup Krasniqi, purtătorul de cuvânt al “guvernului provizoriu” 
a răspuns: “Dacă sunt pregătiţi, de ce nu ?” 

Generalul Leonid Ivasov, unul dintre reprezentanţii armatei ruse cu rangul cel mai înalt,     
a respins afirmaţiile americane conform cărora mercenarii ruşi ar fi luptat alături de sârbii 
din Kosovo, informează AFP. "Această afirmaţie va rămâne în conştiinţa Pentagonului       
şi Alianţei Nord-atlantice. Fondul problemei este că ţările occidentale şi NATO nu vor       
ca Rusia să fie reprezentată demn într-un contigent de pace din Kosovo,"                        
a declarat generalul Ivasov. "NATO a vrut ca Rusia să nu mai joace nici un rol şi a dorit    
ca aceasta să fie îndepărtată de Balcani.” 

Înainte de a pleca de la Media Center, mi-am notat  în grabă câteva informaţii             
despre revolta rezerviştilor din Kraljevo. La ora 11.00, aceştia blocaseră podul peste râul 
Ibru, în timp ce blocada de ieri, de la Vranjacka Banja, continua. Întorşi de pe frontul    
din Kosovo, rezerviştii îşi cereau banii. Revoltaţi, ei explicau că li s-au dat doar soldele,     
iar sporurile de război, de frontieră şi diurnele au rămas doar nişte promisiuni deşarte. 
“Pentru că ne-am făcut  datoria faţă de ţară şi nu mai datorăm nimic statului                  
sau Armatei Iugoslave, nu vrem ca statul sau armata să ne rămână datori,”               
striga, revoltat, un militar. “Pentru că am luptat în Kosovo, în aprilie am primit 2.319 dinari, 
iar în mai şi în iunie – 1.300 de dinari. Este o mizerie !” 

La Cerovac, alte câteva sute de rezervişti au blocat autostrada Belgrad-Kraljevo.             
Au lăsat să treacă doar ambulanţele şi maşinile Poliţiei, precum şi autovehiculele 
refugiaţilor care veneau din Kosovo. Şi aici, motivul era acelaşi: oamenii îşi cereau        
cele 6-8.000 de dinari, pe care comandanţii lor le-au promis în timp ce se aflau în tranşee. 

Spre seară, oraşul Kraljevo era aproape paralizat din cauza rezerviştilor care îşi cereau 
banii. Pe principalele şosele de acces erau dispuse camioane, iar câteva zeci de rezervişti 
strigau lozinci anti-Milosevic în faţa sediului Poliţiei. Spiritele s-au încins spre seară,      
după ce televiziunea din Kraljevo a prezentat un reportaj în care generalul               
Nebojsa Pavkovic, comandantul Corpului III al Armatei Iugoslave, încerca să îi potolească 
pe rezervişti, promiţând că le va da banii. Poliţia a interzis redifuzarea reportajului            
în jurnalul de seară. Prezentatorul a citit un comunicat al directorului televiziunii,         
care spunea că o echipă a Poliţiei locale a intrat în studiouri şi, pur şi simplu,                  
le-a confiscat caseta.

                                   
                                Protestele rezerviştilor sarbi



Aş fi vrut să văd cum vor rezolva generalii această problemă, însă nu mai aveam timp.   
Mi-am luat rămas bun de la Viktor şi de la cele două sârboaice care lucrau la Media Center. 
Nu le spusesem nimic până acum. Le-am explicat motivul plecării şi au zâmbit               
cu subînţeles. Le părea rău că plec, aşa că le-am promis că mă voi întoarce în curând, 
după ce se va termina cu restricţiile stării de război, ca să fac un film despre tot             
ce am trăit împreună în aceste trei luni. 

În general, urăsc despărţirile. Cel mai uşor mi-a fost cu Dule. Am ajuns la hotel               
şi m-am dus la bar, unde Dule lustruia, ca de obicei, paharele. Când m-a văzut,             
mi-a zâmbit şi am înţeles că ştia. “Ce zici ?” l-am întrebat eu. “Ne îmbogăţim ?”             
S-a prins imediat de poantă. Mă refeream la recompensa de 5 milioane de dolari,          
pusă de americani pe capul lui Slobodan Milosevic. “Ne-mbogăţim,” mi-a răspuns Dule. 
“Dacă punem mâna pe cele 5 milioane, cumpărăm noi hotelul ăsta,” i-am propus eu.        
“Îl cumpărăm pe dracu’,” a bombănit  el. “Lasă că avem atâtea lucruri mai bune de făcut 
cu banii ăştia.” Şi, fără să mai spună nimic, a ieşit de după bar, ne-am îmbrăţişat             
şi ne-am pupat pe obraji de trei ori. Nu mai era nevoie de alte cuvinte. 

Cu Nelu a fost  şi mai uşor. Mai ales că îi plătisem toţi banii pe care îi datoram. Şi era sigur 
că, de acum încolo, de câte ori vom reveni la Belgrad, vom trage la hotel “Toplice”.                   
Îi eram foarte recunoscător pentru tot ce făcuse pentru noi. Chiar şi pentru modul           
în care se folosise de prezenţa noastră în hotel pentru a camufla centrul de transmisiuni   
al Armatei. Era un prieten adevărat, dar, cu felul lui aparent  superficial de a trece        
peste cele bune şi cele rele, trecea senin şi peste această despărţire. Oricum, ne însoţea 
până în vamă, să-l aducă pe Mile înapoi la Belgrad. Acesta trebuia să vină cu noi, 
deoarece jeep-ul, camerele video şi casetele erau trecute pe paşaportul lui. 

Un al doilea val de 300 de avioane care au participat la campania împotriva Iugoslaviei       
au primit ordin să se întoarcă la bazele lor din SUA şi din Europa, a anunţat Pentagonul, 
citat  de AFP. "Aceasta va fi încheierea retragerii avioanelor,” a afirmat  purtătorul de cuvânt 
al Pentagonului Kenneth Bacon, adăugând însă că întoarcerea aparatelor se va desfăşura 
pe parcursul mai multor săptămâni. Statele Unite se pregătesc să-şi retragă si celebrele 
avioane de vânătoare invizibile F-117 de la baza de la Spangdahlem din vestul Germaniei. 
Potrivit  informaţiilor furnizate de armată, cele 24 de aparate urmează să se întoarcă          
la baza lor de la Holloman, din statul New Mexico, începând de mâine. 

                              
                                   Rezerviştii sârbi protestează la Nis



Ne-am rătăcit pe străzile Belgradului până să ieşim. Şi eu, şi Mile, eram îngrijoraţi.        
Nu ştiam dacă vom reuşi să trecem cu bine peste ultimul hop: poliţiştii sârbi                   
de la frontieră. Problema cea mare eram, din nou, eu. Exista riscul ca, după ce văd 
ştampila de expulzare, poliţiştii să observe că eu aveam ultima viză de intrare                
în Iugoslavia exact în ziua în care a început războiul şi să-mi ceară acreditarea de război. 
Pe care mi-o confiscaseră cei care ne-au expulzat şi, oricum, nu mai era valabilă             
de la 1 mai. Concluzia pe care o putea trage orice poliţist  sârb era numai una:             
“Eşti spion !” Din fericire, am avut noroc din nou. Când am trecut, îmi strecurasem 
paşaportul printre ale celorlalţi. Toate aveau aceeaşi stampila de expulzare şi i-am explicat 
poliţistului că venisem acum câteva zile, ofiţerii de la Centrul militar de presă n-au vrut    
să ne acrediteze şi ne-au pus ştampila respectivă, pentru a fi siguri că ne întoarcem 
acasă. Plictisit, poliţistul n-a mai vrut să verifice şi ne-a lăsat să trecem. Şi i-a anulat         
lui Mile documentul care atesta că intrase în Iugoslavia cu jeep-ul şi camera video,         
fără să mai verifice. 

Pe drum, până să ajungem în vamă, ne mai opriseră şi poliţiştii de la barajul de pe podul 
de lângă Pancevo, însă am trecut cu bine de ei. Ajunsesem la punctul de frontieră           
cu puţin înainte de 19.30, ora României, şi am hotărât să intrăm în ţară după ce            
îmi transmit corespondenţa pentru Ştiri. Altfel, riscam să ne ţină prea mult  în vamă           
şi să o ratez. Până când mi-a venit rândul, ceilalţi au intrat în barul din apropiere,            
să bea o ultimă cafea. Eu am rămas în jeep, de unde îmi puteam transmite corespondenţa 
în linişte. Nu mai simţeam nici o emoţie. Pregătisem, împreună cu Sergiu Toader,           
un mic scenariu. Am intrat în direct cu Andreea Esca şi, la început, am povestit         
despre nemulţumirile rezerviştilor de la Kraljevo şi despre şedinţa Parlamentului,         
care votase ridicarea stării de război. Apoi, am amintit de vorbele lui Vojislav Kostunica, 
care atrăgea atenţia că, nici înainte de război, în Iugoslavia nu era prea multă democraţie. 
Andreea mi-a cerut mai multe detalii şi i-am dat exemplul meu. I-am spus că aceasta    
este ultima mea corespondenţă din Iugoslavia, că am fost expulzat  şi că mă aflu              
la câţiva paşi de graniţa României, unde mă voi întoarce peste câteva minute.       
Simţeam că mă cuprinde emoţia şi că vocea începe să-mi tremure. Şi atunci,        
Andreea mi-a spus: “Sorin, bine ai venit acasă !” 
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