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МомчилоСуботић*
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ПРО ЦЕ СУ РА СР БЉИ ВА ЊА БАЛ КА НА

Ре зи ме

Косовску „драму“ треба, превасходно, посматрати
крозвизурупромењенихгеополитичкиходносаизмеђувели
кихсилаикаокључнукарикуупроцесурасрбљивањаБалка
на,каосвојеврснеполитичкеивојнелабораторијеигеостра
тешкепретходницеу„походу“ЗападанаИсток.Уколикосе
овакосхватитренутнипоразСрбауборбиза„југословен
сконаслеђе“,лакшећебитида,узпомоћсвојихсавезника
првенственоојачалеРусије,захтевамодасенанекојновој
конференцијиправедноитрајнорешесванерешена,усу
штинисамозамрзнутапитањакоја јепроизвео„разбира
спад“југословенскедржаве.Тешкојеразуметиусловљавање
СрбиједауђеуЕУбезКосоваиМетохије,односнодапризна
Косовокаоусловсопственогчланства.Збначилобитопот
пунунеједнакостинеравноправностевропскихнародаињи
ховихземаља.Јер,наједнојстранисеБерлинскизидруши,
анадругојизмеђусрпскогнародаподељеногизмеђуново
насталихсателитскихантисрпскихдржаваподижунови
зидови.НатојосновиурушенајеРепубликаСрпскаКрајина
легитимнадржавасрпскогнароданасвомисторијскоми
етничкомпростору.Истотако,вршесеекспериментуиу
дејтонскојБиХснедвосмисленимциљемгашењемРепубли

* Ин сти тут  за по ли тич ке сту ди је, Бе о град



МомчилоСуботић ОТИМАЊЕКОСМЕТАУ...

50

кеСрпске кроз преобликовањеБиХу унитарнудржаву.То
свакакоподразумева,дасеускладусмеђународнимправом
иевропскимстандардимарешиипроблемКосоваиМетохи
је,алиисрпскопитањеуцелини.
Кључнеречи: правона самоопредељење, политика великих

сила, распарчавање српског народа, Република
СрпскаКрајина,РепубликаСрпска,Србија,Ко
совоиМетохија

I
Западијугословенскаверзија
самоопредељењанарода1

Про сла вља ју ћи  два де се то го ди шњи цу ру ше ња Бер лин-
ског зи да Бо рис Та дић је, по узо ру на сво је за пад не при ја те-
ље, ре као да је тим чи ном до шло до де мо кра ти је на европ-
ском про сто ру, до сло бо де за европ ске на ро де.  Ни је се Та дић 
ни јед ног тре нут ка за пи тао да ли је ствар но чи ном ује ди ње ња 
не мач ког на ро да, ко ји ни ко ни је оспо ра вао, до шло и до де-
мо кра ти је и сло бо де за оста ле на ро де, па и за срп ски на род. 
Ни је се за пи тао има ли срп ски на род, по пут не мач ког, пра во 
на ује ди ње ње  на свом ет нич ком и исто риј ском про сто ру  и 
ус по ста вља ње де мо крат ске на ци о нал не др жа ве. 

Оно што је у Не мач кој ква ли фи ко ва но као де мо крат ско 
пра во на ро да у Ју го сла ви ји је се лек тив но при ме њи ва но и у 
слу ча ју Ср ба тре ти ра но као агре си ја и на си ље. Због ује ди-
ње ња не мач ког на ро да с по зи вом на пра во ње го вог са мо о-
пре де ље ња, да нас се сла ве ње ни др жав ни ци – Кол, Ген шер, 
Кин кел, да по ме не мо са мо оне нај зна чај ни је. Због по зи ва ња 
на исто та кво пра во на са мо о пре де ље ње и по др шке срп ском 
на ро ду у бив шим ју го сло вен ским ре пу бли ка ма, Хр ват ској и 
БиХ, а за тим и од бра не Ко со ва и Ме то хи је – утам ни че но је 
у Ха гу ру ко вод ство свих срп ских зе ма ља. Са мо о пре де ље ње 
и ује ди ње ње не мач ког осам де се то ми ли он ског на ро да при ка-
зу је се као де мо крат ски чин , а пра во на са мо о пре де ље ње и 
ује ди ње ње не у по ре ди во ма ло број ни јег срп ског на ро да про-
гла ша ва за „зло чин и опа сност по свет ски мир“.

1 Ви ди ши ре: Мом чи ло Су бо тић, Пра во на са мо о пре де ље ње и „ју го сло вен ски 
екс пе ри мент“ - пр ва, дру га, тре ћа Ју го сла ви ја, ИПС, Бе о град, 2004.
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Кроз ју го сло вен ски слу чај са мо о пре де ље ња За пад је 
екс пе ри мен ти сао на про сто ру бив ше ју го сло вен ске др жа ве, 
та ко што је  во дио „ма ли свет ски рат“ про тив Ср ба и Ср би је. 
Ка да је Сло бо дан Ми ло ше вић у Же не ви 1. де цем бра 1993. ре-
као: „Го спо до, оно га ча са ка да за у зме те јед нак став пре ма ак-
те ри ма ју го сло вен ске дра ме - до не ће те од лу ку о ми ру“, је дан 
ви со ки европ ски зва нич ник је из ја вио: „Ју го сла ви ја тре ба да 
по слу жи као сво је вр сна ла бо ра то ри ја за бу дућ ност Евро пе“.2

Ка да се ра ди о пра ву на ро да на са мо о пре де ље ње тре ба 
ис та ћи да по ред По ве ље УН и Де кла ра ци је о де ко ло ни за ци ји 
(1960), по сто је још три ре ле вант на ме ђу на род на до ку мен та 
ко ја од ре ђу ју уни вер зал ну ва жност, ме ђу на род но прав ни ка-
рак тер и са др жи ну пра ва на ро да на са мо о пре де ље ње. То су 
„Пак то ви о пра ви ма чо ве ка“ (1966), „Де кла ра ци ја о прин ци-
пи ма ме ђу на род ног пра ва о при ја тељ ским од но си ма и са рад-
њи ме ђу др жа ва ма“ (1970) и „За вр шни акт КЕБС“ (Хел син ки, 
1975). Про у ча ва ју ћи  по ме ну та до ку мен та као и прак су ме ђу-
на род них од но са  по сле Дру гог свет ског ра та, нај бли жи смо 
ста ву по ко јем је „пра во на са мо о пре де ље ње јед но од им пе-
ра тив них пра ви ла ме ђу на род ног пра ва, али исте вред но сти 
као и дру гих шест та квих пра ви ла (ме ђу ко је спа да ју и она о 
за бра ни упо тре бе си ле и ин тер вен ци је, од но сно о су ве ре ној 
јед на ко сти др жа ва ко јим се га ран ту је њи хов те ри то ри јал ни 
ин те гри тет), и она се мо ра ју при ме њи ва ти за јед но, во де ћи ра-
чу на о то ме да ни јед но не бу де при ме ње но на ште ту би ко ког 
дру гог. Ипак, нај ва жни је је пра ви ло о за бра ни упо тре бе си ле 
или прет ње си лом по што је основ ни циљ мо дер ног ме ђу на-
род ног пра ва за шти та оп штег ин те ре са ме ђу на род не за јед-
ни це, а то су ме ђу на род ни мир и без бед ност“.3 

Док су со вјет ски пи сци – Ле вин, Ко ро вин, Ста ру шен-
ко и дру ги – го во ри ли о са мо о пре де ље њу као „пра ви лу ме-
ђу на род ног пра ва“, за пад ни пи сци – Ри влин, Иглтон, Квин-
си Рајт, Бен твич и Мар тин и оста ли – у ње му су ви де ли тек 
„по ли тич ки прин цип“. Дру гим ре чи ма, они су ди хо то ми ју: 
пра во на са мо о пре де ље ње – до ма ћа над ле жност, ре ша ва ли 
та ко што су пред ност да ва ли  до ма ћој над ле жно сти, тј.  по-

2 Пре ма: Сла во љуб Шу шић/Зла то је Тер зић, Од Бри о на до Деј то на, Хро но ло-
ги ја кри зе на про сто ру Ју го сла ви је 1990-1995, Бе о град, 2005,  стр. 15.

3 Кон стан тин Об ра до вић, О вред но сти ме ђу на род ног пра ва да нас и ве шти ни 
ње го вог ко ри шће ња, Међународнаполитика, бр. 1024, Бе о град, 1994, стр. 
24.



МомчилоСуботић ОТИМАЊЕКОСМЕТАУ...

52

што ва њу те ри то ри јал ног ин те гри те та по сто је ћих др жа ва. Ју-
го сло вен ски, од но сно срп ски пи сци – Б. Ја ко вље вић, Ј. Ђор-
ђе вић, О. Шу ко вић, Ј. Ан дра ши за го ва ра ли су став да  пра во 
на са мо о пре де ље ње  ни је ви ше са мо по ли тич ко на че ло, већ је 
уно ше њем у По ве љу УН по ста ло по зи тив но на че ло ме ђу на-
род ног пра ва.4 И они су, као и доц ни ји пи сци – С. Авра мов, 
Р. Мар ко вић, К. Ча во шки, К. Об ра до вић би ли на ста но ви шту 
да је за шти та те ри то ри јал ног ин те гри те та др жа ва при мар на, 
од но сно да је пра во ју го сло вен ских на ро да на са мо о пре де-
ље ње до од це пље ња кон зу ми ра но  ства ра њем  СФРЈ, што је 
за пи са но у са ве зном, као и у уста ви ма ју го сло вен ских ре пу-
бли ка. 

„Раз би ра спа дом“5 ју го сло вен ске др жа ве до ла зи до про-
тив у став не и на сил не се це си је Сло ве ни је и Хр ват ске, а за-
тим и хр ват ско-му сли ман ског де ла БиХ, чи ме је до шло до 
„зло у по тре бе“ пра ва на са мо о пре де ље ње. Ср би у Хр ват ској и 
БиХ са мо су од го во ри ли истом ме ром. Њи хо во по чет но са мо-
о пре де ље ње би ла је ју го сло вен ска др жа ва. Да кле, ис ка за на је 
ло јал ност пре ма још увек  по сто је ћој др жа ви. Ка сни је је све 
ишло дру гим то ком. Би ло ка ко би ло, у прав ној и по ли тич кој 
те о ри ји пра во на са мо о пре де ље ње при па да ис кљу чи во на ро-
ду.  Ниг де се не по ми њу на ци о нал не ма њи не као кон зу мен-
ти овог пра ва. Ср би у Хр ват ској и Бо сни и Хер це го ви ни су 
кон сти ту ти ван на род, док су ко смет ски Ал бан ци на ци о нал-
на ма њи на у Ре пу бли ци Ср би ји.  За пад на че лу са САД, ме-
ђу тим, у три јум фа ли стич ком за но су по сле сло ма Ис точ ног 
бло ка и  рас па да СССР-а,  иг но ри ше ме ђу на род но  пра во и 
устав но-прав ни си стем СФРЈ и дик ти ра раз би ја ње ју го сло-
вен ске др жа ве по ре пу блич ким ад ми ни стра тив ним ли ни ја-
ма.  По зна то је да ме ђу ре пу блич ке гра ни це  ни су има ле ни 
ет нич ко ни исто риј ско уте ме ље ње, већ су би ле плод Бро зо вог 
ко му ни стич ког про ви зо ри ју ма; исто та ко ни су би ле по твр ђе-
не у на род ном пред став ни штву ни ка квим прав ним ак том.6 
Уме сто на ро ди ма ве ли ке за пад не си ле су пра во на са мо о пре-

4 Ј. Ан дра ши, Пра во на са мо о пре де ље ње, Међународнаполитика, бр. 272-273, 
Бе о град, 1961, стр. 6; Ми лан Бу ла јић, Пра во на са мо о пре де ље ње у Дру штву 
на ро да и УН 1917-1962, Бе о град, 1963, стр. 36.

5 Тер мин срп ског ге о по ли ти ко ло га, по ли тич ког и прав ног пи сца Ми ло ша 
Кне же ви ћа.

6 Ви ди: Мом чи ло Су бо тић, нав. де ло; Мом чи ло Су бо тић, Но ви ја срп ска по-
ли тич ка исто ри ја, део: Ре пу бли ка Срп ска Кра ји на у ге о по ли тич ком кљу чу, 
ИПС, Бе о град, 2006.
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де ље ње да ли ре пу бли ка ма, гру бо оспо ра ва ју ћи ово уни вер-
зал но пра во Ср би ма у Хр ват ској и БИХ. Јер Хр ват ска је би ла 
дво на ци о нал на др жа ва –  др жа ва Хр ва та и Ср ба, као што је 
Бел ги ја - др жа ва Фла ма на ца и Ва ло на ца, Ча хо сло вач ка – Че-
ха и Сло ва ка, БиХ – Ср ба, му сли ма на (од 1993 Бо шња ка) и 
Хр ва та.  Че хо сло вач ка се мир но по де ли ла по ја сним ет но је-
зич ким гра ни ца ма.7 Мо же мо прет по ста ви ти ка ко би свет ре-
а го вао ка да би, на при мер, Фла ман ци про те ра ли Ва лон це из 
Бел ги је. Или да су то учи ни ли Че си Сло ва ци ма или Сло ва ци 
Че си ма. Хр ва ти су упра во то учи ни ли  Ср би ма – ет нич ки су 
очи сти ли срп ски на род из РСК и Хр ват ске. Би ла је то се це-
си ја у ре жи ји ве ли ких за пад них си ла. Ру си ја је у вре ме ју го-
сло вен ске кри зе би ла  „од сут на“  и њен по вра так усле дио је у 
за вр шни ци ко смет ске дра ме.8

„Ма ли свет ски рат“9 ко ји Евро па и Аме ри ка  не сме та-
но, „у од су ству“ Ру си је, во де про тив Ср би је  на Ко сме ту има 
ка рак тер ге о стра те гиј ског и ге о по ли тич ког ра та ко ји је на-
ста вак хр ват ског „Бље ска“ и „Олу је“ у Кра ји ни и ра та про-
тив Ре пу бли ке Срп ске.  Оти ма ње Ко со ва и Ме то хи ја  пред-
ста вља  кључ ну ка ри ку  у  оне мо гу ћа ва њу срп ског на ро да 
да на соп стве ном ет нич ком и исто риј ском про сто ру обра зу је 
сво ју на ци о нал ну др жа ву. То је нај ва жни ји део у  про це су  
ра ср бљи ва ња Бал ка на. На жа лост, се па ра ти стич ке тен ден ци-
је под стак ну те  су и у дру гој срп ској по кра ји ни – Вој во ди ни.

II
„НезависноКосово“–НАТОдржава

Евро па је под аме рич ким при ти ском при хва ти ла ства-
ра ње НА ТО др жа ве на де лу свог про сто ра. При хва ти ла је и 
ства ра ње др жав но-прав ног про ви зо ри ју ма ка ква  је би ла др-
жав на за јед ни ца Ср би је и Цр не Го ре. Ову чуд ну тво ре ви ну 
Европ ска уни ја, као и Ко со во, вре мен ски је оро чи ла на три 
го ди не, на ме нив ши им исту по ли тич ку суд би ну.10

7 О срп ско-хр ват ском ет но је зич ком фе но ме ну ви ди у на шем при ло гу: Про ду-
же так хр ват ске по ли ти ке, Политичкаревија 04/2009, ИПС, Бе о град, 2009.

8 О то ме ши ре: Мом чи ло Су бо тић, Ре пу бли ка Срп ска Кра ји на-Ко смет-Ју жна 
Осе ти ја-Аб ха зи ја и уло га Ру си је, Националниинтерес, ИПС, Бе о град, 2009, 
стр. 183-200.

9 Тер мин До бри це Ћо си ћа из књи ге Ко со во, Но во сти, Бе о град, 2004.
10 О исто риј ски не чу ве ној  бе стид ној пре ва ри сти ца ња не за ви сно сти Цр не Го-
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Проф. Сми ља Авра мов  ис ти че да: „Од нос Ср би је и Цр-
не Го ре не мо же се по сма тра ти изо ло ва но. То је са мо део јед-
ног про це са ко ји је от по чео 18. ок то бра  1991. го ди не, ка да 
нам је пре до чен Ка ринг то нов па пир ко ји пред ста вља нај те-
жу пре ва ру у но ви јој исто ри ји ци ви ли зо ва ног све та... Шта је 
по за ди на то га? Евро па се при пре ма ла за Ма стрихт. Да кле, 
на јед ној стра ни Евро пе има мо то тал ну дез ин те гра ци ју, а на 
дру гој ин те гра ци ју Евро пе“.11 На по ли тич ку сце ну су иза шли 
Не мач ка и Ва ти кан, „ко ји је још 1982. зах те вао из два ја ње Хр-
ват ске и Сло ве ни је из Ју го сла ви је“, те  је гре шка на ше по ли-
ти ке ка да при хва та те зу о ра ту у Сло ве ни ји, ра ту у Хр ват-
ској, ра ту у Бо сни и Хер це го ви ни, сад и на Ко со ву – пи ше 
Авра мов. Она ис ти че: „Не ма ра то ва, има са мо је дан је ди ни 
рат, са мо јед на је ди на агре си ја: то је рат про тив су ве ре не др-
жа ве Ју го сла ви је, то је агре си ја ко ја је из вр ше на на зе мљу 
ком би но ва ним уну тра шњим и спољ ним сна га ма“.12  По ве ља 
(ДЗСЦГ, М. С.)  је са мо део тог де струк тив ног про це са ко ји је 
у то ку Хр ват ске – ис ти че Авра мов. 

За пад на че лу са Аме ри ком на ста вио је про тив за ко ни ту 
агре си ју про тив срп ског на ро да . Без са гла сно сти Са ве та  без-
бед но сти УН из вр ше на је агре си ја на СРЈ. Пра во на оти ма ње 
Ко сме та они упра во из во де из те сво је агре си је и пер фид-
но оп ту жу ју Сло бо да на Ми ло ше ви ћа да је сво јом по ли ти ком 
до вео до ова квог рас пле та. Исто ри чар Сла вен ко Тер зић уоча-
ва: „На сил но от це пље ње Ко со ва и Ме то хи је је три јумф исто-
риј ског ре ви зи о ни зма ко ји је кре нуо од мах на кон ује ди ње ња 
Не мач ке, и три јумф исто риј ског ре ван ши зма пре ма Ср би ји 
и Ср би ма. Са мо тим ре ван ши змом се мо гу об ја сни ти двој ни 
стан дар ди, ко ји се, из ме ђу оста лог, огле да ју у то ме што ни ко 
ни је ре а го вао ка да је Хр ват ска на сил но уни шти ла Ре пу бли ку 
Срп ску Кра ји ну и про те ра ла не ко ли ко сто ти на хи ља да Ср ба, 
да ни ко ни је ре а го вао ка да је НА ТО бом бар до вао Ре пу бли ку 
Срп ску ка да је до шло до про го на Ср ба из не ких де ло ва Бо сне 
и Хер це го ви не, а да не го во ри мо о агре си ји на Са ве зну Ре пу-
бли ку Ју го сла ви ју“.13

ре, пи сао је и фран цу ски ге о по ли ти чар Ив Ба тај, ви ди: Ми лош Кне же вић, 
Из не ве ре на др жа ва, Бе о град, 2007, стр. 347-348. 

11 Сми ља Авра мов, Де струк ци ја Ју го сла ви је, у: Устав на по ве ља Др жав не за-
јед ни це Ср би ја и Цр на Го ра, Бе о град ски фо рум за свет рав но прав них, Бе о-
град, 2003, стр. 39.

12 Исто, стр. 40.
13 Сла вен ко Тер зић, Ве ли ка Ал ба ни ја ку ца на вра та Евро пе, ВеликаСрбија, бр. 
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За пад са сво јим ал бан ским шти ће ни ци ма пред Ме ђу-
нa род ним су дом прав де ис ти чу два раз ло га за не за ви сност 
Ко со ва. То су: пра во шип тар ске ма њи не у Ср би ји на пра во 
на са мо о пре де ље ње, и од у зи ма ње Ко сме та Ср би ји због, на-
вод не, зло чи нач ке по ли ти ке Ми ло ше ви ће вог ре жи ма. Оба 
ова раз ло га су исто риј ски и прав но не у те ме ље на, што ни је 
те шко до ка за ти  не спор ним исто риј ским и прав ним чи ње ни-
ца ма.

1)Историјскиконтинуитетвеликоалбан
скихгеополитичкихпретензија

Це ло куп на исто ри ја срп ско-ал бан ских од но са и по ло-
жај Ко со ва и Ме то хи је у бал кан ским од но си ма не по бит но 
све до чи, да циљ ко смет ских Ал ба на ца ни је ни ка ква ауто-
но ми ја ни ти мул ти ет нич ко дру штво (што су по ка за ли и 17. 
мар та 2008. го ди не), већ от це пље ње Ко со ва и Ме то хи је  и 
ње го во при кљу че ње Ве ли кој Ал ба ни ји.

Вре ме ном су се, због ал бан ске „де мо граф ске екс пло зи-
је“ на Ко сме ту су ко би ла два на че ла: исто риј ско и др жав но 
срп ско и ет нич ко ал бан ско на че ло. Ко лев ку срп ске ду хов но-
сти и др жав но сти пре пла ви ли су Ал бан ци  и сад је же ле са мо 
за се бе, иако њи хо во ма сов ни је при су ство на овим про сто ри-
ма да ти ра тек од „ве ли ког срп ског ег зо ду са“ под па три јар хом 
Ар се ни јем III Чар но је ви ћем 1690. го ди не. „Та да су Ср би на-
пу сти ли кра сна се ла и плод не зе мље, ку ће и има ња, а Ар на у-
ти си шли са сво јих пла ни на, не род них и пу стих, и на се ли ли 
срп ска се ла“,14 пи ше Бра ни слав Ну шић у сво јој ет но граф ској 
сту ди ји о Ко со ву и Ме то хи ји. И на ред на срп ска се о ба под 
Ар се ни јем IV Јо ва но ви ћем Ша ка бен том 1739, до ве ла је до но-
вог ег зо ду са срп ског на ро да и за по се да ње њи хо вих има ња од 
стра не ал бан ских при до шли ца, као и до по ја ве пре ве ра ва-
ња угро же ног срп ског еле мен та. Оту да је са свим ра зу мљи во 
што век и по на кон то га „Ар на у та има ма ло а по ар на у ће ни 
Ср би су нај број ни ји део ста нов ни штва. Они чи не три че твр-
ти не ста нов ни штва ко сов ског...“ 15 Ако је аутор ма ло и пре те-

3007, Бе о град, 2008, стр. 18-19.
14 Бра ни слав Ну шић, Ко со во. Опис  зе мље и на ро да, Про све та, Бе о град, 1986, 

стр. 76.
15 Исто, стр. 77.
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рао, он је сва ка ко ука зао на је дан бо лан про цес пре ве ра ва ња 
ко ји  на срп ском ет нич ком про сто ру тра је до  да нас.

По ти ски ва ње Ср ба и ши ре ње Ал ба на ца на про сто ру 
Ко со ва и Ме то хи је, на ста вље но је и у на ред ном, 19. ве ку, на-
ро чи то по сле срп ско-тур ског ра та 1876. го ди не и фор ми ра-
ња При зрен ске ли ге 1878, као и од лу ка Бер лин ског кон гре са 
о при зна ва њу не за ви сно сти Ср би је 1878. го ди не. Од овог по 
Ср бе „фа тал ног“ кон гре са, по сле ко је га је Ср би ја, иако не за-
ви сна, „оп ко ље на“ зе мља а Ср би „ухап шен“ на род – ка ко је 
ис ти цао Јо ван Цви јић – са Ко со ва и Ме то хи је до 1912. про-
те ра но је око 200.000 Ср ба. Већ је При зрен ска ли га про па-
ги ра ла ује ди ње ње Ал ба на ца ра ди ства ра ња ве ли ке ал бан ске 
др жа ве.  Иако осно ва на да „оста не на од сто ја њу од сва ке вла-
сти сем Пор ти не“ и „очу ва цар ска пра ва не при ко сно ве ног 
ње го вог ве ли чан ства сул та на, на шег го спо да ра... на осно ву 
ви со ког вер ског за ко на ше ри ја та“, по бор ни ци Ли ге сма тра ли 
су да бу ду ћи „ал бан ски ви ла јет тре ба да об у хва ти те ри то ри је 
ска дар ског, ја њин ског, би тољ ског и ко сов ског ви ла је та“. У то 
вре ме на та ри то ри ји по ме ну тих ви ла је та жи ве ло је око 45% 
ал бан ског жи вља. „Ци ље ви При зрен ске ли ге та да су по ста-
ли, али и до да нас оста ли, осно ва свих кон цеп ци ја и схва та ња 
о „Ве ли кој Ал ба ни ји“ и „ал бан ској зе мљи“, иако те ри то ри је 
из ван да на шње Ал ба ни је, са гра ни ца ма из 1913, ни ка да ни-
су би ле део ал бан ске др жа ве“.16 За Ал бан це При зрен ска ли га 
је од у век би ла „аутен тич ни на ци о нал но-осло бо ди лач ки по-
крет“, а за Ср бе „ото ман ска тво ре ви на на ста ла из по тре бе да 
се у функ ци ји Бер лин ског кон гре са од бра не ото ман ске те ри-
то ри је и оне мо гу ће ру ске пре тен зи је на Егеј или Ја дран пре ко 
по др шке бал кан ским сло вен ским на ро ди ма“.17

По сле Тур ске по др шку ал бан ској иде ји да ва ла је 
Аустри ја кра јем 19. и по чет ком 20. ве ка, све до фор ми ра ња 
не за ви сне Ал ба ни је, у Ва ло ни но вем бра 1912. и ње ног ме-
ђу на род ног при зна ња на Лон дон ској кон фе рен ци ји де цем-
бра 1912. го ди не. У то ку Пр вог свет ског ра та, на кон срп ског 
по вла че ња пре ко Ал ба ни је, ус по ста вље не су две оку па ци о-
не зо не: аустро у гар ска на срп ској и цр но гор ској те ри то ри ји 
и бу гар ска у Ма ке до ни ји и ве ћем де лу Ко со ва и Ме то хи је. 

16 ПрограмПризренскеиАлбанскелиге, у: Бал кан ски уго вор ни од но си 1876-
1918, т. I, при ре ђи вач Мо мир Стој ко вић, Бе о град, 1988, стр. 103-107;  Мо мир 
Стој ко вић, Ко со во и Ме то хи ја у бал кан ским од но си ма, Међународнаполи
тика, бр. 1085-1086, Бе о град, 1999, стр. 3.

17  Мо мир Стој ко вић, нав. де ло, стр. 3.



НАЦИОНАЛНИИНТЕРЕСбр.3/2009,год.Vvol.6 стр.4971

57

Сво ју ак тив ност по че ле су број не ка чач ке гру пе. Ис ход Пр вог 
свет ског ра та оне мо гу ћио је да се „из вр ши оку пља ње свих 
ал бан ских обла сти под аустро у гар ском за шти том“ као и пре-
тен зи је Ита ли је да из вр ши „ује ди ње ње Ал ба ни је“ под сво јим 
про тек то ра том.18

 Ка чач ке ак ци је, ко ји ма је ру ко во дио Ко сов ски ко ми-
тет, осно ван но вем бра 1918. го ди не у Ска дру (осни ва чи Ха-
сан-бег При шти на и Бај рам Цу ри), на си ље, пљач ка и по бу не 
ло кал ног ста нов ни штва про тив но ве вла сти, од ви ја ле су се 
са ви ше или ма ње ин тен зи те та све до те ри то ри јал ног раз гра-
ни че ња Кра ље ви не СХС са Ал ба ни јом, спо ра зу мом у Па ри зу 
1926. го ди не.

Са да је и ет нич ка струк ту ра на Ко со ву и Мто хи ји дру-
га чи ја. Услед шип тар ског на си ља и ве ли ког на та ли те та , као  
и срп ских ми гра ци ја Ал бан ци по ста ју ве ћи на на Ко сме ту. 
Ет но лог  Пе тар Вла хо вић нам са оп шта ва да је  у Кра ље ви ни 
СХС 1921. го ди не  жи ве ло 441.740 Ал ба на ца, од то га у че-
ти ри он да шња окру га ко ји об у хва та ју те ри то ри ју са да шњег 
Ко со ва и Ме то хи је, 278.441 Ал ба на ца, 113.848 Ср ба и 27.910 
Ту ра ка .19 

Го ди на ма се број Шип та ра уве ћа вао, а Ср ба сма њи-
вао. На ро чи то у то ку Дру гог свет ског ра та ка да су  Шип та ри 
по би ли ви ше од 10.000 Ср ба, по го то во по сле осни ва ња тзв. 
Дру ге при зрен ске ли ге 1943. го ди не. Кад се ово ме до да Ти-
то ва ко му ни стич ка за бра на по врат ка  ви ше од 100.000 про-
те ра них ко сов ских Ср ба, он да ет нич ко чи шће ње над Ср би ма 
под се ћа на Ве ли ку се о бу под Чар но је ви ћем и до би ја ге но цид-
не раз ме ре. На њи хо во ме сто из Ал ба ни је је до се ље но пре ко 
100.000 Ал ба на ца. Не ки из во ри го во ре да је од 1966. до 1988. 
са Ко со ва и Ме то хи је под при ти сци ма исе ље но око 220.000 
Ср ба. Дру ги из во ри го во ре да је тај број знат но ве ћи. 

По пис од 1948. го ди не бе ле жи да је на Ко сме ту жи ве ло 
укуп но 727.820 ста нов ни ка од че га 498.242 Ал ба на ца, 171.911 
Ср ба, 28.050 Цр но го ра ца, 9.679 Му сли ма на,  5.290 Хр ва та, 
11.230 Ци га на.

18 Ви ди: Љ. Ди мић/Ђ. Бо ро зан, Ју го сло вен ска др жа ва и Ал бан ци, т. I, Увод на 
сту ди ја, Бе о град, 1998, стр. 21-28.

19 Пре ма : Пе тар Вла хо вић, Ста нов ни штво Ср би је у дру гој по ло ви ни XX ве ка, 
Гласникетнографскогинститута, Бе о град, 1989, стр. 176.
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Го ди не 1971. би ло је 916.167 Ал ба на ца, 228.261 Ср ба, 
31.515 Цр но го ра ца, 14.593 Ту ра ка итд, да би 1981. го ди не број 
Ал ба на ца по рас тао на 1.226.736 ста нов ни ка.20

До Дру гог свет ског ра та и ус по ста вља ња со ци ја ли стич-
ке Ју го сла ви је, Ко со во и Ме то хи ја ни ка да ни су пред ста вља-
ли по себ ну управ ну  те ри то ри ју: ни у рим ским, ни у ви зан-
тиј ским вре ме ни ма; ни за вре ме сред њо ве ков не Ср би је, ни 
за вре ме тур ске вла да ви не; ни у Кра ље ви ни Ср би ји, ни  Кра-
ље ви ни Цр ној Го ри по сле 1913, ни у Кра ље ви ни СХС. КПЈ 
се  под ути ца јем КИ од 1924. го ди не за ла га ла за раз би ја ње 
ју го сло вен ске др жа ве и фор ми ра ње на ци о нал них др жа ва као 
бра не „ве ли ко срп ском хе ге мо ни зму“. Че твр ти кон грес КПЈ  
(Дре зден, 1928) из ри чи то зах те ва бор бу за ства ра ње не за-
ви сне Хр ват ске, Цр не Го ре „не за ви сне и ује ди ње не Ма ке до-
ни је“, не за ви сне Сло ве ни је, а „рад нич ка кла са је по зва на да 
по ма же бор бу ал бан ског на ро да за не за ви сност и ује ди ње ну 
Ал ба ни ју“. По на ло гу КИ ко му ни стич ко ру ко вод ство Ју го-
сла ви је је 1939. го ди не ан га жо ва но на осни ва њу КП Ал ба ни-
је, а пар тиј ска ор га ни за ци ја Ко со ва и Ме то хи је одво је на је од 
цр но гор ске и ди рект но по ве за на са ЦК КПЈ.

Оку па ци ју Ко со ва и Ме то хи је од стра не ита ли јан ских 
и не мач ких тру па ал бан ско ста нов ни штво је до че ка ло као 
осло бо ђе ње, и у та ко фор ми ра ној „Ве ли кој Ал ба ни ји“ све је 
вр ве ло од кви слин шких фор ма ци ја, ко је су за вре ме оку па ци-
је овог де ла срп ске зе мље уби ле ви ше од де сет хи ља да Ср ба. 
На кон ка пи ту ла ци је Ита ли је сеп тем бра 1943,  „Ве ли ка Ал-
ба ни ја“ је на ста ви ла да жи ви под не мач ким про тек то ра том. 
На и ме, ал бан ске кви слин шке фрак ци је осно ва ле су тзв. Дру-
гу при зрен ску ли гу сеп тем бра 1943, са ци љем очу ва ња ове 
фа ши стич ке тво ре ви не, ка ко би Ко со во, Ме то хи ја, део Ра шке 
обла сти са Но вим Па за ром, део Цр не Го ре и за пад на Ма ке до-
ни ја, оста ли у са ста ву Ал ба ни је. На истим се па ра ти стич ким 
и ве ли ко ал бан ским  по зи ци ја ма ста ја ли су и при пад ни ци на-
род но о сло бо ди лач ког по кре та, што по твр ђу је ре зо лу ци ја Бу-
јан ске кон фе рен ци је, у ко јој се још ка же: „Ко со во и Ме то хи ја 
је крај ко ји је на се љен нај ве ћим де лом шип тар ским на ро дом, 
а ко ји као и увек, та ко и да нас, же ли да се ује ди ни са Шип ни-
јом“. 21 Кал ку ли са њем са сед мом ју го сло вен ском ре пу бли ком 
ко ју би чи ни ла „Ве ли ка Ал ба ни ја“, ко му ни стич ко вођ ство је 

20  Исто
21  Мо мир Стој ко вић, нав. де ло, стр. 6.
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за пра во под стре ка ва ло ору жа не по бу не ко сов ских Ал ба на ца, 
ко ји су то ком дру ге по ло ви не 1943. и го то во це лу 1944. го ди-
ну на сто ја ли да очу ва ју власт Ли ге на па ди ма на Уро ше вац, 
Гњи ла не, Треп чу, Ми тро ви цу и ору жа ним устан ком у Дре-
ни ци.  Јо сип Броз као ко ман дант НОВЈ, био је при ну ђен да 
на Ко со ву и Ме то хи ји уве де вој ну упра ву 8. Фе бру а ра 1945. 
го ди не. По бу ње нич ке ак тив но сти ши ро ких ал бан ских ма са 
и па ра вој них фор ма ци ја, ко је су бро ја ле на де се ти не хи ља да 
при пад ни ка, чи ји  је циљ био из два ја ње Ко сме та из са ста ва 
Ср би је и при па ја ње  Ве ли кој Ала ба ни ји, тра ја ле су, са ве ћим 
или ма њим ин тен зи те том  до 1952. го ди не.

Из ре до ва по ли тич ке еми гра ци је са ис так ну тим  пред-
став ни ци ма Дру ге при зрен ске ли ге фор ми ра на је тзв. Тре ћа 
при зрен ска ли га у Бри се лу 1967. го ди не. Она је пред ста вља ла 
глав ну сна гу у фор ми ра њу и обу ци мно гих те ро ри стич ких 
гру па ко је су ушле у са став тзв. Осло бо ди лач ке вој ске Ко со-
ва.

На ци о нал ној хо мо ге ни за ци ји ал бан ског по ли тич ког и 
се па ра ти стич ког по кре та на ру ку су ишле устав не про ме не 
ше зде се тих и се дам де се тих го ди на 20. ве ка санк ци о ни са не 
Уста вом од 1974, и по др шка на ан ти срп ској осно ви Сло ве-
ни је и Хр ват ске, као и хр ват ско-му сли ман ског де ла Бо сне и 
Хер це го ви не.

2)Правонасамоопредељењенеприпадама
њинама

У вре ме ра та за ју го сло вен ско на сле ђе, тј. са мо о пре де-
ље ње кроз на сил но от це пље ње три  бив ше југ со ло вен ске ре-
пу бли ке, ко сов ско ме то хиј ски Ал бан ци су се та ко ђе по зи ва ли 
на пра во на са мо о пре де ље ње за сво ју ма њи ну у Ср би ји.22

Ка да би пра во на са мо о пре де ље ње би ло про ши ре но на 
на ци о нал не ма њи не да нас би у све ту, ве ро ват но, би ло не ко-
ли ко хи ља да др жа ва.

Не за до вољ ни спо ро шћу у ре ша ва њу ко нач ног ста ту са 
Ко со ва и Ме то хи је, аме рич ки кон гре сме ни, ре пу бли ка нац 
Бен џа мин Гил ман и де мо кра та Том Лан тош под не ли су Ре зо-

22 Ви ди: Шкељ зен Ма ли ћи, Спо ра зу ме ва ње Ал ба на ца у не на си љу – из град-
ња на ци о нал ног иден ти те та на спрам Ср ба – Су коб или ди ја лог, Су бо ти ца, 
1994; М. Кра сни ћи, Не ма ми ра на Бал ка ну без са мо о пре де ље ња Ал ба на ца, 
Борба, Бе о град, 16. март 1993, стр. 11.
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лу ци ју 467 ко јом тра же да Пред став нич ки дом при зна не за-
ви сност Ко со ва. У пред ло гу ре зо лу ци је пи ше да „Пред став-
нич ки дом тре ба да про гла си не за ви сност Ко со ва у скла ду са 
при зна ва њем пра ва на са мо о пре де ље ње као фун да мен тал ног 
пра ва свих на ро да“.23  Кон гре сме ни про из вољ но и не тач но 
твр де да је Ко со во су ве ре на те ри то ри ја још од 1944, те да је 
би ло под оку па ци јом Ми ло ше ви ће вог „ан ти ал бан ског ра си-
зма“ од 1989. до ин тер вен ци је НА ТО 1999. го ди не. На осно-
ву  ових кон струк ци ја се нат ски ко ми тет аме рич ког кон гре са 
тра жи да се Ср би ма об но ве санк ци је због „по др шке срп ским 
струк ту ра ма на Ко со ву“.24

Слич ни зах те ви до ла зи ли су од Ри чар да Хол бру ка, 
глав ног аме рич ког ар хи тек те за Бал кан, као и од  Ја но ша Бу-
гај ског из ва шинг тон ског Цен тра  за стра те шка и ме ђу на род-
на ис тра жи ва ња. Он та ко ђе сма тра да Ср би ја тре ба да пу сти 
Ко со во Ал бан ци ма, јер се „са Ко со вом ства ра ју про бле ми а 
не ре ше ња“, те да ал бан ски на род не же ли да бу де део Ср би је. 
Бу гај ски ре зиг ни ра но кон ста ту је: „На жа лост, у Ср би ји не ма 
до вољ но хра брих по ли ти ча ра ко ји ће ре ћи – Ко со во је про-
шлост, мо ра мо ићи да ље, по ста ти део Евро пе“.25

Већ смо ука за ли, да ко рект ним ту ма че њем пра ви-
ла ме ђу на род ног пра ва пра во на са мо о пре де ље ње при па да 
категoрији на ро да, а не и на ци о нал них ма њи на.  Без об зи ра 
на број ност Ал бан ци су у Ср би ји  и СР Ју го сла ви ји на ци о-
нал на ма њи на. Као на ци о нал на ма њи на они на Ко сме ту тре-
ба да има ју ауто но ми ју по европ ским стан дар ди ма. Да кле, ни 
ма ње ни ви ше од ауто но ми је.

Де кла ра ци ја о не за ви сно сти ко ју су ал бан ски се це си о-
ни сти јед но стра но до не ли фе бру а ра 2008, а при зна ло 50-так 
др жа ва, сва ка ко је у су прот но сти с ме ђу на род ним пра вом и 
Ре зо лу ци јом 1244 СБ УН. Ин те ре сант но је ви де ти ка ко ову 
де кла ра ци ју пред Ме ђу на род ним су дом прав де у Ха гу  бра не 
прав ни струч ња ци САД. Они, на и ме шип тар ску де кла ра ци ју 
о не за ви сно сти упо ре ђу ју са   По ве љом о не за ви сно сти САД, 
тј. осло бо ђе њем од бри тан ске ко ло ни јал не вла сти. Они, да-

23 Пре ма: Зо ран Авра мо вић, Ко со во и Ме то хи ја – да ли је са НА ТО бом бар до-
ва њем  за вр шен по сао оти ма ња, Српскаслободарскамисао, бр. 4, Бе о град, 
2003, стр. 141.

24 Исто
25 Исто, стр. 142.



НАЦИОНАЛНИИНТЕРЕСбр.3/2009,год.Vvol.6 стр.4971

61

кле, сма тра ју, као и по ме ну ти кон гре сме ни, да је Ко со во би ло 
под оку па тор ском вла шћу Ср би је. Овај исто риј ски фал си фи-
кат је по ла зни став САД у за го ва ра њу ко сов ске не за ви сно-
сти. По ли тич ке и прав не чи ње ни це, да је Ко со во и Ме то хи ја  
има ло ауто ном ни ста тус у др жа ви Ср би ји, са мо у пра ву  по 
нај ви шим европ ским стан дар ди ма – за њих су не ва же ће.  Ни-
је ли ов де пра во у сен ци си ле и аро ган ци је? Ка ко дру га чи је 
об ја сни ти за што аме рич ки прав ни пред став ник по зи ва Ме-
ђу на род ни суд прав де да Де кла ра ци ју о не за ви сно сти Ко со ва 
оста ви не так ну ту као из раз во ље ко сов ског на ро да. Пред ла-
же да суд то учи ни „би ло од би ја ју ћи да се из ја сни о ње ној 
ле гал но сти, би ло утвр ђу ју ћи да ме ђу на род но пра во не за бра-
њу је де кла ра ци је о не за ви сно сти, ре као је Ко (Ха ролд Хонг ђу 
Ко, М. С.), апе лу ју ћи на суд да се не ба ви ши рим пи та њем са-
мо о пре де ље ња у ме ђу на род ном пра ву или да, у су прот ном, 
Ко со во по сма тра као по се бан слу чај. Став САД је да ме ђу на-
род но пра во „не ре гу ли ше“ де кла ра ци је о не за ви сно сти и да 
је Ре зо лу ци ја 1244 „ан ти ци пи ра ла, иако ни је уна пред од ре-
ди ла“ не за ви сност Ко со ва као ис ход“.26

Ни је по тре бан по се бан ис тра жи вач ки и ана ли тич ки та-
ле нат  да се из ово га ви ди не до ста так ма ка кве прав не ар гу-
мен та ци је, што се уоста лом и не  скри ва, „апе ло ва њем  на суд 
да се не ба ви ши рим пи та њем са мо о пре де ље ња у ме ђу на род-
ном пра ву“. Та ко ђе, став да је Ре зо лу ци ја 1244 „ан ти ци пи ра-
ла, иако ни је уна пред од ре ди ла“ не за ви сност Ко со ва као ис-
ход, го во ри да се ов де ра ди о аме рич ком де ло ва њу с по зи ци ја 
си ле, тј. о њи хо вом ге о по ли тич ком на сту пу су прот ном ме ђу-
на род ном прав ном и де мо крат ском по рет ку. Да ни је у пи та-
њу НА ТО-аме рич ки по ход на ис ток, не  би САД на срп ском 
Ко сме ту пра вио  Бонд стил – нај ве ћу вој ну ба зу у Евро пи.

Прав ни за ступ ник Ру си је (Ки рил Ге вор ги јан, М. С.) је 
на гла сио да оп ште ме ђу на род но пра во „спре ча ва Ко со во да 
про гла си не за ви сност, јер не ужи ва пра во на са мо о пре де ље-
ње“. Ру си ја сма тра да  је Ре зо лу ци ја 1244 на сна зи „и да су сви 
ду жни да је се при др жа ва ју... Ре зо лу ци ја 1244 про пи су је ре-
ше ње ста ту са Ко со ва пре го во ри ма уз са гла сност обе стра не, 
а за бра њу је јед но стра не по те зе, ни је мо гла би ти пре и на че на 
од лу ком иза сла ни ка ге не рал ног се кре та ра УН Мар ти ја Ах-

26 Пре ма:  Су дар ве ли ких си ла, Гласјавности, Бе о град, 9. де цем бар 2009, стр. 
3.
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ти са ри ја да окон ча пре го во ре и пре по ру чи не за ви сност као 
је ди но ре ше ње“. Ру си ја сма тра да при вре ме ни ме ђу на род ни 
ре жим на Ко со ву ни је мо гао да окон ча ни ко сем Са ве та без-
бед но сти УН. Ру ски за ступ ник је не ги рао тврд ње зе ма ља ко-
је по др жа ва ју Ко со во да ме ђу на род но пра во „не ре гу ли ше“ 
де кла ра ци ју о не за ви сно сти и на гла сио: „Че сто чу је мо да ме-
ђу на род но пра во ни је пра во, да се не од но си на из у зет ке и да 
је моћ пра во. Овај слу чај је при ли ка да по ка же мо да ме ђу на-
род но пра во ва жи“.27 

За пре па шћу је чи ње ни ца да вр хун ски прав ни струч ња-
ци све та не узи ма ју у об зир нај ва жни ју исто риј ску чи ње ни цу 
у ве зи са шип тар ским (ал бан ским) ста нов ни штвом на Ко со-
ву и Ме то хи ји. А та чи ње ни ца је не за о би ла зна, јер ве ли ки 
про це нат при пад ни ка штип тар ске (ал бан ске) на род но сти на 
Ко со ву и Ме то хи ји је (1999) био с др жа вљан ством Ре пу бли-
ке Ал ба ни је. То зна чи, да су они би ли стран ци у Ре пу бли ци 
Ср би ји и да су им ору жа не сна ге НА ТО-а по мо гле да от це пе 
те ри то ри ју Ре пу бли ке Ср би је и да на њој про гла се сво ју др-
жа ву. 

 Ни ко не по ста вља пи та ње, да ли би се прав ни струч-
ња ци за ла га ли за от це пље ње те ри то ри је у не кој дру гој др жа-
ви чла ни ци УН, ако би то от це пље ње оба ви ли стран ци – ко-
ји ма је та др жа ва, прет ход но, пру жи ла го сто прим ство, ка ко 
је то учи ни ла Ср би ја др жа вља ни ма Ре пу бли ке Ал ба ни је. 

 Не ве ро ват но је, да ни прав ни тим Ре пу бли ке Ср би је 
ни је на ја вио, да ће ко ри сти ти чи ње ни цу - да на Ко со ву и Ме-
то хи ји жи ви не ко ли ко сто ти на хи ља да др жа вља на Ре пу бли ке 
Ал ба ни је и да су они би ли из вр ши о ци зло чи на над срп ским 
ста нов ни штвом, ор га ни за то ри се це си је и чла но ви ал бан ских 
па ра вој них је ди ни ца.

 Ако се за не ма ри да је Тур ска, прет ход них ве ко ва – 
док је би ла оку па тор на Бал ка ну, про го ни ла срп ски на род с 
Ко со ва и Ме то хи је и та мо до се ља ва ла Шип та ре (Ал бан це), 
Ме ђу на род ном су ду прав де у Ха гу је тре ба ло пред ста ви ти 
чи ње ни це о њи хо вом до се ља ва њу на Ко со во и Ме то хи ју у 
два де се том сто ле ћу. О то ме има ју са чу ва ни др жав ни до ку-
мен ти: Ср би је, Ал ба ни је, Ита ли је, Не мач ке, Аустри је, Бу гар-
ске, Сје ди ње них Аме рич ких Др жа ва, Бри та ни је, Фран цу-

27  Пре ма: Су дар ве ли ких си ла, Гласјавности, 9. де цем бар 2009, стр. 3.
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ске... До се ља ва ње др жа вља на Ре пу бли ке Ал ба ни је на Ко со во 
и Ме то хи ју је оба вље но у три ета пе:

а) У Дру гом свет ском ра ту, Ита ли ја је оку пи ра ла Ал-
ба ни ју и Ко со во и Ме то хи ју и ту је вла да ла од 1941. 
до 1943. Ита ли јан ска фа ши стич ка вој ска је прог на-
ла део срп ског ста нов ни штва и до се ли ла др жа вља не 
Ал ба ни је, усту па ју ћи им срп ске ку ће и има ња;

б) Не мач ка је, по сле ка пи ту ла ци је Ита ли је, оку пи ра ла 
Ко со во и Ме то хи ју и вла да ла од 1943. до 1945. го ди-
не. Не мач ка на ци стич ка вој ска је прог на ла део срп-
ског ста нов ни штва и до се ли ла др жа вља не Ал ба ни је, 
усту па ју ћи им срп ске ку ће и има ња;

в) По сле Дру гог свет ског ра та у Ју го сла ви ји је уве ден  
ко му ни зам, а на че лу др жа ве је био Јо сип Броз Ти то, 
Хр ват по на род но сти – и ан ти срп ски рас по ло жен. Он 
је од лу чио, да, ко нач но, Ко со во и Ме то хи ју до дат но 
на се ли др жа вља ни ма Ал ба ни је. На ре дио је да се Ср-
би, ко је су про те ра ли с Ко со ва и Ме то хи је ита ли јан-
ски фа ши сти и не мач ки на ци сти не мо гу вра ти ти на 
сво ја има ња и да мо рају да жи ве у дру гим де ло ви ма 
Ср би је. Под из го во ром да је у Ал ба ни ји ко му ни стич-
ка дик та ту ра и да се та мо љу ди зло ста вља ју, под-
сти цао је до се ље ње др жа вља на Ал ба ни је на Ко со во 
и Ме то хи ју – од 1945. до 1980. го ди не. Но во до шли 
Шип та ри (Ал бан ци) су про го ни ли срп ско ста нов-
ни штво, али се о то ме ни је сме ло у ко му ни стич кој 
Ју го сла ви ји го во ри ти. За ни мљи во је, што би прав ни 
струч ња ци у Ха гу, мо ра ли да узи ма ју у об зир – Ти то 
ни је ове др жа вља не Ал ба ни је на се ља вао у Сло ве ни-
ју, Хр ват ску и Бо сну и Хер це го ви ну, не го са мо у Ср-
би ју и Ма ке до ни ју. Би ла је то стра хо ви та ан ти срп ска 
ко му ни стич ка ме ра – јер је ста нов ни штво у Ма ке до-
ни ји, пр вих го ди на по сле ра та, би ло срп ско. Аси ми-
ло ва но је у Ма ке дон це, по след њих го ди на. 

Оно што је ве о ма ва жно за рас пра ву на Ме ђу на род ном 
су ду прав де у Ха гу је чи ње ни ца, да сви Шип та ри (Ал бан ци) 
на Ко со ву и Ме то хи ји (до се ље ни из Ал ба ни је – њих је, да по-
но ви мо, сто ти не хи ља да) ни кад ни су по кре та ли про це ду ру 
за при јем у др жа вљан ство Ср би је – они су и да нас стран ци. 
Но, ко му ни стич ки ре жим Јо си па Бро за Ти та их је, пре ко оп-
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штин ских чи нов ни ка, ауто мат ски уно сио у књи ге др жа вља-
на – што је би ло про тив у став но и про тив за ко ни то, та ко да се 
тај по сту пак, прав но, сма тра не ва жним – ка ко су то оце ни ли 
и прав ни ци Сје ди ње них Аме рич ких Др жа ва, кад су от кри ли 
да је хр ват ски фа ши стич ки рат ни зло чи нац, Ан дри ја Ар ту-
ко вић, био, на тај на чин, упи сан у књи ге др жа вља на Сје ди-
ње них Аме рич ких Др жа ва. Због то га је прог нан из САД – из-
ру чен је Ју го сла ви ји, где му је су ђе но. 

III
ШтачинисрпскавластзаодбрануКосоваи

Метохије?

1)Косовскопитањениједемократсконего
геополитичко

ДОС-ов ска власт је  ко сов ски про блем ду го, по је дин ци 
на жа лост и да нас, ве за ла  ис кљу чи во за Ми ло ше ви ћев не де-
мо крат ски по ре дак и ола ко „лан си ра ла“ те зу да је ко сов ско 
пи та ње де мо крат ско пи та ње, ко је ће ДОС , кад уз по моћ сво-
јих за пад них са ве зни ка осво ји власт, ла ко и без бол но ре ши-
ти.  Ду го ни је узи ма но у об зир да се ов де не ра ди ни о ка квом 
де мо крат ском пи та њу, људ ским пра ви ма и стан дар ди ма, већ 
да се ра ди о сто го ди шњем на сто ја њу ко смет ских Ал ба на ца 
да от це пе  Ко смет од Ср би је и ство ре Ве ли ку Ал ба ни ју; да 
је њи хов сан о оти ма њу срп ске зе мље, за сно ван на прин ци пу 
ет нич ке ве ћи не, по стао ком пле мен та ран с ге о стра те гиј ским 
и ге о по ли тич ким ин те ре си ма САД и НА ТО-а, у про ме ње ним 
гло бал ним кон сте ла ци ја ма на европ ском и свет ском про сто-
ру. Уоста лом, ако пи та ње Ко со ва и Ме то хи је ни је ге о по ли-
тич ко не го де мо крат ско пи та ње, за што га де мо крат ска власт 
у Ср би ји ни је ре ши ла са сво јим за пад ним „при ја те љи ма“.  
За што про за пад на де мо крат ска ДОС ни кад ни је зах те ва ла 
да се до след но при ме ни Ре зо лу ци ја 1244. У тој ре зо лу ци ји 
Ко со во и Ме то хи ја се де фи ни шу са став ним де лом Ср би је и 
СР Ју го сла ви је и тра жи по бољ ша ње ње го вог ста ту са у ви ду 
про ши ре не ауто но ми је. Ср би ја је,  ми мо ру ске са гла сно сти, 
иако  је Ру си ја, по го то во пред сед ник Вла ди мир Пу тин, пред-
ста вља ла чврст осло нац у од бра ни Ко со ва и Ме то хи је,  при-
хва ти ла  ми си ју  ЕУЛЕКС,  ко ја је тре ба ла да бу де „ста ту сно 
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не у трал на“ и ра ди на ис пу ње њу „шест та ча ка“, прем да  се 
мо гло зна ти да је она за ми шље на да  ра ди на ожи во тво ре њу 
Ах ти са ри је вог пла на о не за ви сном Ко со ву. На кон све га што 
се до го ди ло са Ко сме том, ви ше је не го ак ту ел на и по ли тич-
ки ис прав на по зна та  Ми ло ше ви ће ва сен тен ца: „Не на па да ју 
Ср би ју због ме не, већ ме не на па да ју због Ср би је”.28  На овом 
ме сту ука зу је мо на ве о ма ин те ре сант ну кри ти ку про ал бан-
ске ери сти ке ко сов ског про бле ма  Ми ло ша Кне же ви ћа, ко ји  
у члан ку КосовоиМетохијауСрбији–СрбијауЕврописа-
др жај но и ана ли тич ки ске ни ра ста во ве „оти ма ча! Ко сме та.29 

За пад, на че лу са САД, при хва тио је се це си ју као „по-
ли тич ки ре а ли зам”. САД су на ју го сло вен ску кри зу гле да ле 
с по зи ци је ши рих ге о стра те гиј ских и ге о по ли тич ких ин те-
ре са. У про ме ње ним гло бал ним ге о по ли тич ким  кон сте ла-
ци ја ма: рас па ду СССР-а и ује ди ње њу Не мач ке, ра за ра ње Ју-
го сла ви је до шло је као је дин стве на при ли ка да САД пре ко 
НА ТО пак та учвр сти сво је по зи ци је у Евро пи. Сто га је рат у 
Хр ват ској и БиХ, а за тим и на Ко со ву омо гу ћио да  Аме ри-
ка, као по бед ник у хлад ном ра ту, учвр сти за пад ну али јан су, 
на мет не Парт нер ство за мир др жа ва ма цен трал не, ис точ не и 
ју го и сточ не Евро пе, да овла да др жа ва ма Ри млан да – пре ма 
упут стви ма зна ме ни тих за пад них ге о по ли ти ча ра: Кје ле на, 
Ра це ла, Ма кин де ра, Спајк ма на и дру гих, да пи та ње европ ске 
без бед но сти  из гра ди на осно ва ма НА ТО-а, без ути ца ја Ру си-
је, са стра те гиј ским ци љем овла да ва ња Хар тлан дом - ср цем 
евро а зиј ске кон ти нен тал не ма се,  у ко јем цен трал но ме сто 
за у зи ма ру ски др жав ни про стор. Бже жин ски  са свим отво ре-
но, у сво јој књи зи Великашаховскатабла, тра жи да се Ру си ја 
по це па на три де ла: Мо сков ску Ру си ју, Си бир ску ре пу бли ку 
и Да ле ко и сточ ну ре пу бли ку.

Има ју ћи у ви ду ова ко про јек то ва не ци ље ве за пад них 
си ла – Ва ти ка на, Не мач ке, САД – мо гли би смо кон ста то ва ти 
да је ра за ра ње Ју го сла ви је усле ди ло, пре све га, због де ком-
по но ва ња срп ских зе ма ља и рас пар ча ва ња срп ског чи ни о ца, 
као „про ду же не ру ке“ ру ског ути ца ја на Бал ка ну и Ме ди те-
ра ну. То је раз лог  да се срп ски ет нич ки про стор тре ти ра као 

28 Иако је ова те за ис прав на, ни Ми ло ше ви ће ва, ни прет ход на ко му ни стич ка 
власт ни су би ли на ви си ни исто риј ског зах те ва да се „ко сов ско пи та ње“ ре-
ша ва као кључ но др жав но и на ци о нал но пи та ње, а не да се пре ко днев но по-
ли тич ких ма ни пу ла ци ја и кал ку ла ци ја ства ра при вид бор бе за Ко смет. 

29 Ви ди ши ре: Ми лош Кне же вић, Ко со во у Ср би ји – Ср би ја у Евро пи, Нацио
налниинтерес, 01/2006, ИПС, Бе о град, 2006, стр. 51-94.
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„по ли тич ки нео р га ни зо ван про стор“, па су на ње му фор ми-
ра не ан ти срп ске др жав не тво ре ви не , а уни шта ва ју  или оти-
ма ју  ле ги тим не и ле гал не срп ске др жа ве: РСК, РС и Ко со во 
и Ме то хи ја, ко је  су се као „ге ри ла“ ис пре чи ле аме рич ком и 
ва ти кан ско-гер ман ском  екс пан зи о ни зму пре ма ис то ку.

Оти ма ње Ко со ва и Ме то хи је од стра не За па да, умно-
го ме ли чи на Хи тле ро во оти ма ње Су де та од Че хо сло вач ке 
1938. го ди не. Раз ли ка је у то ме што су Фран цу ска и Ве ли ка 
Бри та ни ја при во ле ле Че хо сло вач ку да се „до бро вољ но” од-
рек не де ла сво је те ри то ри је, што са Ср би јом да нас, на сре ћу, 
ни је слу чај.

Има ју ћи у ви ду по ли ти ку и стра те ги ју За па да пре ма 
срп ској др жа ви и на ро ду то ком ју го сло вен ске кри зе не мо же-
мо  да не кон ста ту је мо да је и Хи тлер по ла зио од исто вет них 
пре ми са ка да је ства рао но ви европ ски и свет ски по ре дак. 
На и ме, Хи тлер је свом иза сла ни ку за Ју го и сток др Хер ма ну 
Ној ба хе ру, кра јем  ав гу ста 1943. го ди не, го во рио: „Ни ка да не 
сме мо да до зво ли мо да на Бал ка ну оја ча на род ко ји има осе-
ћа ње за по ли тич ку ми си ју. Ср би су упра во та кав на род. Они 
су до ка за ли ве ли ку др жа во твор ну сна гу“.30 

2)Тужбаилисавет
Пред сед ник Ср би је Бо рис Та дић, као и оста ли срп ски 

ду жно сни ци не пре ста но по на вља ју да ни кад не ће при зна ти 
не за ви сност Ко со ва и Ме то хи је. То се под ра зу ме ва  јер то  
зна чи о по што ва ти Устав Ср би је, што је ду жност и оба ве-
за сва ког ње ног гра ђа ни на, па и пред сед ни ка.  Све дру го би 
би ла ве ле и зда ја зе мље.  Срп ска власт се од лу чи ла да пи та ње 
ме ђу на род но прав не ле гал но сти Де кла ра ци је о не за ви сном 
Ко со ву до ста ви на ре ша ва ње Ме ђу на род ном су ду прав де у 
Ха гу. Срп ска власт ка же да је на тај на чин  пи та ње Ко со-
ва  са по ли тич ког из ме сти ла на прав ни те рен. Ово је не у-
вер љи ва те за с об зи ром да је ми шље ње Ме ђу на род ног су да 
прав де са ве то дав но и ни ко га не оба ве зу је да по сту па пре ма 
ње му. Ко сов ски Ал бан ци ни ка да не ће до ћи за пре го ва рач ки 
сто без сна жног при ти ска ве ли ких за пад них си ла, ко је су и 
би ле мен то ри ства ра ња ове ква зи др жав не тво ре ви не. Они су 

30 Ни ко ла Жив ко вић, Сли ка Ср ба у не мач ким ме ди ји ма 1990-2000, у: Вели
каСрбија–истине,заблуде, злоупотребе, уред ни ци В. Кре стић/М. Не дић,
СКЗ, Бе о град, 2003, стр. 499.
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на мер но рас ки ну ли пре го во ре кра јем 2007. го ди не, твр де ћи 
да су мо гућ но сти  за пре го во ре ис цр пље не јер се две стра не 
ни су до го во ри ле. А до го во ра ни је би ло јер је јед на стра на, 
ко сов ски Ал бан ци, има ла ап со лут ну по др шку да не по шту је 
Ре зо лу ци ју 1244.   Не тре ба се за ва ра ва ти да ће са ве то дав но 
ми шље ње (под усло вом да  уоп ште бу де  ишло у при лог Ср-
би ји) при мо ра ти Ва шинг тон и Бри сел да до не су од лу ку о но-
вим пре гоп во ри ма. Та ко ђе, зна ло се да је ме ђу на род но пра во 
на стра ни Ср би је и да је то За пад иг но ри сао, па је илу зор но 
оче ки ва ти да ће За пад то ми шље ње про ме ни ти  пред су дом 
у Ха гу. Сто га се ова кав по тез срп ске вла сти мо же про чи та ти 
као сво је вр сно „бе жа ње од про бле ма“, не за ме ра ња за пад ним 
при ја те љи ма, све у сти лу „бри го мо ја пре ђи на дру го га“.

Ту жба је сва ка ко ја чи по тез од тра же ња ми шље ња за 
не што што је прав но пот пу но не спор но. Осим то га, „ ту жба 
го во ри и о чвр сти ни вла сти те про це не и ста ва уко ли ко сте 
уве ре ни у то да је По ве ља УН и Ре зо лу ци ја 1244 до ве де на у 
пи та ње, од но сно, ни је по што ва на. У том слу ча ју не ће те тра-
жи ти ми шље ње, по го то во не са ве то дав но.31

Ту жба би  би ла не са мо до каз да је срп ска власт уве-
ре на у ис прав ност та кве од лу ке, већ би све до чи ла о су ве ре-
не вла сти јед не др жа ве, би ла би, да кле, и сна жна по ли тич ка 
по ру ка.  За што срп ска власт ни је ту жи ла Сло ве ни ју ко ја је 
у тре нут ку при зна ња Ко со ва  пред се да ва ла Европ ском уни-
јом, или, на при мер, Хр ват ску, ко ја је про те ра ла у го то во све 
Ср бе из Ре пу бли ке Срп ске Кра ји не. За што Ср би ја за уз врат 
ни је при зна ла вла ду и Ре пу бли ку Срп ску Кра ји ну, ко ја је, за 
раз ли ку од Ко со ва, има ла пра во на са мо о пре де ље ње, и по 
том осно ву за сно ва ла сво ју др жа ву, ко ју су Хр ва ти уз по моћ 
За па да и Ва ти ка на не ми ло срд но уни шти ли. Ти ме би Ср би ја 
на прав ни те рен из не ла све чи ње ни це у раз би ра спа ду ју го-
сло вен ске др жа ве. Пред ност ту жбе је у то ме што под ра зу ме-
ва ја сан од го вор у ви ду пре су де. Уме сто то га има мо го то во 
не ве ро ва тан па ра докс, сву где ,али не и у хр ват ској по ли ти ци: 
Хр ват ска је ту жи ла Ср би ју за из гон Ср ба из Кра ји не?!  Ср би-
ја се и овом при ли ком до след но па ци фи стич ки по на ша, сле-
по се др жи ме ђу на род ног пра ва, од у ста ју ћи  од про тив ту жбе 
за ге но цид Хр ва та над Ср би ма то ком це лог 20. ве ка и, да не 

31 Во ји слав Ко шту ни ца – ин тер вју, Гласјавности, 7. де цем бар 2009, стр. 2.
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би озло је ди ла Хр ва те, ин си сти ра са мо на „Олу ји“. Ваљ да ће 
се од бра ни ти!  

Нај зад, да про ко мен та ри ше мо у ка квој су ве зи два стра-
те шка  при о ри те та ак ту ел не вла сти: од бра на Ко со ва и Ме-
то хи је и ула зак у ЕУ. Срп ска власт се тру ди да по ка же ка ко 
су ова два пи та ња одво је на и да је не бит на чи ње ни ца што су  
22 зе мље чла ни це ЕУ при зна ле  Ко со во – то ни је учи ни ла 
Европ ска уни ја. Па кад то, ако бу де по треб но, учи ни ЕУ –  то 
ни је учи ни ла Ср би ја. За и ста, ов де не ма мно го ло ги ке, али 
има пре ви ше са мо за ва ра ва ња.

Во ји слав Ко шту ни ца  ука зу је на став ЕУ да по сле слу-
ча ја Ки пра не ће при хва ти ти члан ство ни јед не др жа ве чи ји 
ста тус и те ри то ри јал ни ин те гри тет ни је ре шен. То зна чи да 
ће у пр ви мах, док пре го во ри о кан ди да ту ри бу ду тра ја ли, 
би ти по треб но да се ус по ста ве до бро су сед ски од но си из ме ђу 
Ср би је и ње ног де ла ко ји се зо ве Ко со во и Ме то хи ја. За тим 
ће се од Ср би је оче ки ва ти пу на нор ма ли за ци ја и са рад ња са 
вла сти ма из При шти не.

Др жав ни ми ни стар у Ми ни стар ству спољ них по сло ва 
Не мач ке Вер нер Хо јер  нас оба ве шта ва да „тре ба ство ри ти 
кли му ко ја ће Бе о гра ду олак ша ти ре ша ва ње про бле ма Ко со-
ва“. Го во ре ћи о усло ви ма ко је би Ср би ја тре ба ло да ис пу ни 
пре под но ше ња зах те ва за члан ство у  Евро по ској уни ји, не-
мач ки др жав ни ми ни стар је по но вио да „ЕУ не при ма чла но-
ве ко ји ни су ре ши ли про бле ме са сво јим су се ди ма“.32
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ABDUCTION OF KOSOVO IN THE PROCESS OF DE-SER-
BIZATION OF BALKAN

Summary

A“drama”ofKosovoprimarilyshouldbeobservedthrough
aprismofchangedgeopoliticalrelationsbetweengreatpowers
andasakeylinkinthechainoftheprocessofdeSerbizationof
Balkan,andalsoassomesortofpoliticalandmilitarylaboratory
andgeostrategicvanguardintheWesternconquestoftheEast.
IfinthiswayacurrentdefeatofSerbsinthebattlefor“Yugoslav
heritage”isobserved,thenitwillbeeasierforustodemand,with
thehelpofRussia,anewconferencewithafairandpermanent
solutionforallunsolvedoressentiallyonhold”issuesthathave
remainedasaconsequenceofthebreakupofYugoslavstate.It
isdifficult tounderstandforSerbiathat it isgivenconditionto
enrollintotheEuropeanUnionwithoutKosovoandMetohija,or
torecognizeKosovo,asaconditiontohermembershipintheEU.
ItwouldimplyatotalinequalityandunfairnessbytheEuropean
nationsandtheirstates.Foritwouldimplythatononesidethe
BerlinWallhasbeenbrokendown,whileontheotherside,that
newwallshavebeenbuiltbetweenSerbiannationsthathadbeen
divided between newly established satellitelike antiSerbian
states.Onthebasisoftheabovementioned,theRepublicofSrpska
Krajina–alegitimatestateoftheSerbiannationontheirhistori
calandethnicalspace–wouldbedestroyed.Inthesamesense,
therehavebeenexperimentsgoingoninregardtotheDayton’s
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BosniaandHerzegovina,withanunequivocalobjective–ending
theRepublicofSrpskathroughreshapingofBosniaandHerze
govinaintoanunitarystate.Thiswouldcertainlyimplythatthe
problemofKosovoandMetohija,andalsotheissueofSerbiain
general,oughttobesolvedinaccordwithinternationallawand
Europeanstandards.
KeyWords:therighttoselfdetermination,politicsofgreatpow

ers,dismembermentofSerbianpeople,Republicof
SrpskaKrajina,RepublicofSrpska,Serbia,Kosovo
andMetohija
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