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Сажетак

Овај рад је по ку шај ауто ра да ука жу на по ли тич ке по сле-
ди це ду го трај не при ме не на си ља на Бал ка ну од стра не ал бан ског 
се па ра ти стич ко те ро ри стич ког по кре та пре ма Ср би ма. Та ко ђе, да 
се ука же на ве ли ке гре шке за пад них си ла ко је су у кон ти ну и те ту 
охра бри ва ле Ал бан це на Бал ка ну да при ме њу ју на си ље. У дру гој 
по ло ви ни XX ве ка, оне су нај ди рект ни је под сти ца ле на ци о нал ну 
пре по тент ност Ал ба на ца, охра бру ју ћи их да спро во де  ал ба но те-
рор чи ја је иде о ло ги ја ал ба ни зам а фор ма ул тра де сни или фа ши со-

* Овај рад је настао у оквиру пројекта бр. 179009, који финансира Министарство 
просвете, науке и технолошког раѕвоја Републике Србије.
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ид ни те ро ри зам и то нај ин тен зив ни је у дру гој по ло ви ни XX и на 
по чет ку XXI ве ка ка да по ли тич ке по сле ди це то га на си ља упо зо-
ра ва ју и пре те без бед но сти ре ги о на. Прет ња без бед но сти Бал ка на  
је на по чет ку XXI ве ка још из ра же ни ја, а на си ље над Ср би јом од 
стра не не ких за пад них си ла још ин тен зив ни је. Од на стан ка Срп ске 
др жа ве на Бал ка ну Ср би су се увек бо ри ли са мо за по сто ја ње и 
оп ста нак. Ана ли зом исто риј ских до ку ме на та о про те ри ва њу Ср-
ба са Ко со ва и Ме то хи је у по след ња три ве ка (1690-2006) мо же 
се за кљу чи ти да је из не ка да шње Ста ре Ср би је (да на шње Ко со во 
и Ме то хи ја), на сил но про те ра но око 1 150 000 Ср ба, да их је око 
200 000 по би је но и 150 – 200 000 ар ба ни зо ва но, од но сно пре ве де-
но у ислам ску ве ру. У сред њем ве ку ни је по сто ја ло по себ но име 
за ову по кра ји ну, осим оп штег име на Ср би ја. На по чет ку XXI ве ка 
ал бан ски се па ра ти стич ко те ро ри стич ки по крет пред ста вља ве ли ку 
прет њу без бед но сти на Бал ка ну, по себ но на кон оти ма ња уз по моћ 
њи хо вих за пад них са ве зни ка 10887 ква драт них ки ло ме та ра те ри-
то ри је Ср би је.  Ср би има ју устав но и исто риј ско пра во на Ко со ву 
и Ме то хи ји, ко је је увек ста ри је од ет нич ког пра ва, а и ме ђу на род-
но пра во је на стра ни Ср би је, јер По ве ља ОУН за бра њу је на сил-
но оти ма ње де ло ва су ве ре них зе ма ља. Број ност јед не на ци о нал не 
за јед ни це се не од ре ђу је ње ним број ним ста њем у окви ру јед ног 
де ла др жа ве, већ ње ним број ним ста њем у окви ру це ле др жа ве, 
па и на осно ву тог кри те ри ју ма Ал бан ци су на ци о нал на ма њи на 
у Ср би ји. Ниг де у све ту до са да на ци о нал на  ма њи на ни је има ла 
пра во на сво ју др жа ву. Јед на на ци о нал на за јед ни ца не мо же са ма за 
се бе од ре ђи ва ти да ли је на род или на ци о нал на ма њи на. По ли тич-
ке по сле ди це де ло ва ња ал бан ског се па ра ти стич ко те ро ри стич ког 
по кре та на Бaлкану  на по чет ку XXI упо зо ра ва ју ОУН и ЕУ, јер се 
дез ин те гра ци о ни про це си на Бaлкану по њи хо вом ми шље њу још 
ни су за вр ши ли, а по зна то је да сва ко ме ња ње гра ни ца пра те ду го-
трај ни и иср пљу ју ћи ра то ви.
Кључ не ре чи: Ср би ја, Ко со во и Ме то хи ја, Бал кан, без бед ност, оти ма ње, 

на си ље, те ро ри зам

ИНСПИРАТОРИ
АЛБАНСКОГНАСИЉАНАБАЛКАНУ

Во де ће свет ске си ле у овом исто риј ском тре нут ку – САД, 
Ве ли ка Бри та ни ја и Не мач ка, има ју по себ не ин те ре се у од но су на 
Бал кан. Да би оства ри ли те ин те ре се они су про це ни ли да Ср би ја 
не сме по ста ти пре о вла ђу ју ћа си ла на Бал ка ну из ви ше раз ло га. 
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Прво, да Ру си ја ту не стек не но во упо ри ште, и друго, да се спро-
ве де де ми ли та ри за ци ја тог про сто ра, да би обез бе ди ли си гур но за-
ле ђе у ре ша ва њу сре до зем них и бли ско и соч них про бле ма. Пре ма 
то ме, све оно што се де ша ва ло на про сто ру Ср би је од 1990. го ди не 
ни је про сто по на вља ње исто ри је, не го из раз но ве европ ске кри зе 
ко ја по при ма исто риј ске раз ме ре. По зна ти фран цу ски те о ре ти чар, 
ге не рал Пјер Ма ри Га лоа, ар гу мен то ва но је пре до чио да је ра за ра-
њем на Бал ка ну  по ре ме ће на рав но те жа си ла у Евро пи, при че му се 
Не мач ка ја вља као нај моћ ни ји чи ни лац.1) Хен ри Ки син џер, у књи-
зи Ди пло ма ти ја, об ја вље ној 1994. го ди не, ис ти че да је то тре ћи по-
ку шај САД да об ли ку ју свет пре ма сво јим ин те ре си ма – што је, по 
ње го вом ми шље њу, са свим при ро дан про цес: ''Као по не ком при-
род ном за ко ну, у сва ком ве ку из гле да да се по ја ви не ка зе мља ко ја 
има моћ, во љу и ин те лек ту ал ну и мо рал ну те жњу да об ли ку је цео 
ме ђу на род ни си стем у скла ду са сво јим соп стве ним вред но сти ма.2) 
У XVII ве ку то је би ла Фран цу ска  кар ди на ла Ри ше љеа, у XVI II ве-
ку Ве ли ка Бри та ни ја, у XIX  ве ку Ме тер ни ко ва  Аустри ја, а за тим 
Би змар ко ва Не мач ка. У XX ве ку до ми ни ра ју САД, ко је су до са да 
већ три пу та по ку ша ле да на мет ну сво ју во љу све ту. Прво, Вил сон 
1918. го ди не, с пла ном ‘’ши ре ња де мо кра ти је’’ ко ји ни је ус пео због 
аме рич ког изо ла ци о на ли зма. Другипут је то био Тру ман са Мар-
ша ло вим пла ном, али је план про пао због су ко ба са Со вјет ским 
Са ве зом, ка да је на стао пе ри од рав но те же си ла (рав но те же стра ха). 
Али, по што је СССР про пао 1990. го ди не, и Буш и Клин тон нај зад 
има ју сло бод ни пут ка свет ској до ми на ци ји.3)

У свим ге о по ли тич ким про јек ци ја ма За па да на Бал ка ну, у ко-
ји ма до ми ни ра ју САД, Алаб нци до би ја ју на гла ше ну уло гу. Оне се 
огле да ју у по сре до ва њу но вог про до ра исла ма на Бал ка ну, и да ље 
у Евро пу, у по сре до ва њу стра те шке уло ге Ита ли је ко ју је до би ла у 
по де ли уло га уну тар НА ТО, на ње го вом ју жном стра те шком кри лу 
и у Сре до зе мљу, и у ба лан си ра њу стра те шког зна ча ја срп ског чи-
ни о ца као по тен ци јал ног по сред ни ка ру ске и сло вен ске ге о по ли-
ти ке на Бал ка ну. То ба лан си ра ње се, пре све га, од но си на јед ну од 
оса бал кан ског ге о по ли тич ког чво ра – осу се ве ро и сток – ју го за пад, 
ко јом је та ди ци о нал но до ми ни рао ру ско-сло вен ски ге о по ли тич-
ки и стра те шки ути цај на бал кан ска по ли тич ка зби ва ња.4) Та оса 

1) Pi er re M. Gal lo is, «Vers une pre do mi nan ce al le man de», LeMonde, 16. July, 1993.

2) He nry Kis sin ger, Diplomacy, Si mon Schu ster, New York, 1994.

3) Ми ха и ло Мар ко вић, «Но ви свет ски по ре дак», Збор ник ра до ва Геополитичка ствар-
ностСрба, Ин сти тут за ге о по ли о тич ке сту ди је Бе о град 1997, стр. 52.

4) Ј. Илић, «Бал кан ски ге о по ли тич ки чвор и срп ски ет нич ки про стор», уГеополитичка
стварностСрба, Збор ник ра до ва, Ин сти тут за ге о по ли тич ке сту ди је, Бе о град 1997; М. 
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ће, због евен ту ал ног оства ри ва ња аме рич ких ин те ре са, и сна жног 
при су ства Не мач ке у По ду на вљу и цр но мор ском ба зе ну, до би ја ти 
све ве ћи зна чај да би се Ру си ји трај но оне мо гу ћи ло да у би ло ком 
по гле ду уче ству је у рас по де ли мо ћи у том све зна чај ни јем стра те-
шком ре ги о ну Евро пе. По сто је две ме то де за оства ри ва ње тог ци-
ља: пр ви се са сто ји у пре се ца њу пра во слав не вер ти ка ле ко ја во ди 
од Бе ло ру си је (прак тич но од Бал ти ка), пре ко Укра ји не, Мол да ви је, 
Ру му ни је, Бу гар ске, Ма ке до ни је и Грч ке, до Еге ја и Сре до зе мља, а 
дру ги у ја ча њу ислам ског окру же ња Ср би је, пре све га Ал ба ни је и 
му сли ман ске Бо сне. 

Без Ко со ва и Ме то хи је5)Ал ба ни ја не мо же да ис пу ни стра-
те шку уло гу ко ју јој је За пад на ме нио у ге о по ли тич ким игра ма на 
Бал ка ну, јер тој др жа ви не до ста ју сви нео п ход ни ре сур си на ко ји-
ма се ина че за сни ва ју бит ни еле мен ти и по ка за те љи др жав не мо-
ћи: про стор на стра те шка ду би на, де мо граф ски по тен ци ја ли и при-
вред ни и при род ни ре сур си као те ме љи еко ном ске мо ћи др жа ве. 
На осно ву то га ни је те шко за кљу чи ти за што је при ти сак САД и ме-
ђу на род не за јед ни це на Ср би ју  да при ста не на про ме ну др жав но-
прав ног ста ту са Ко со ва и Ме то хи је та ко сна жан.  На и ме, људ ска 
пра ва и пра ва на ци о нал них ма њи на, као и по тре ба уну тра шње де-

Сте пић, «Ср би ја у Евро а зиј ској и нео е вро а зиј ској кон цеп ци ји: упо ред на ге о по ли тич ка 
ана ли за», у РусијаиБалкан:питањабезбедноснесарадње, те мат ски збор ник ра до ва, З. 
Ми ло ше вић (ур), Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2008, стр. 23-50.

5) О ула ску Ко со ва и Ме то хи је у са став са мо стал не Срп ске др жа ве ја сно све до чи н Не ма-
њи но Жи ти је, ко је је на пи сао   Све ти Са ва на по чет ку XI II ве ка. Ка да су Тур ци за у зе ли 
Ко со во и Ме то хи ју (1455. го ди не, па дом Но вог Бр да) и су сед не кра је ве, по пи са ли су 
на њи ма за те че но ста нов ни штво ко је је би ло ско ро Срп ско, са све га 2-3 % Ар ба на са 
за пад но од Ђа ко ви це. У средњем веку није постојало посебно име за ову покрајину,
осимопштегименаСрбија. Под овим име ном те ри то ри ју Ко со ва и Ме то хи је по ми њу 
пу то пи сци у XVI и XVII ве ку, од ко јих су не ки и Ар ба на си. Мле тач ки по сла ник  Ја ков 
Со ран цо,  1575. го ди не ка же ка ко пре ла зе ћи Дрим ула зи у Ср би ју. Ар хи би скуп бар ски 
Ма рин Би ци (Ma rin  Biz zi) 1610. го ди не, та ко ђе узи ма Цр ни Дрим  као гра ни цу из ме ђу 
Ар ба ни је и Ср би је. Пе тар Ма зар ски, апо стол ски ви зи та тор, по на ро чи о сти Ар ба нас, 
1623 го ди не, ка же да Дрим де ли Ар ба ни ју од Ср би је. Над би скуп Ђор ђе Би јан ки вр ше-
ћи ка нон ску ви зи-та ци ју у Ср би ји 1638 го ди не на пи сао је из ве штај у ко ме на гла ша ва 
да се При зрен на ла зи у  До њој (ју жној) Ср би ји (Ser via,, »in fe ri o re«). Пре ма пи са ним 
из во ри ма, Ко со во и Ме то хи ја и дру ги кра је ви да на шње Ко смет ске по кра ји не би ли  су у 
XI II, XIV, XV и  XVI ве ку ет нич ки нај хо мо ге ни је обла сти срп ске др жа ве. То зна чи да на 
Ко сме ту ни је би ло дру гих на род но сти сем Ср ба.  Све до че ња стра них ауто ра нај бо ља су 
илу стра ци ја о ет нич ким, по ли тич ким и вер ским при ли ка ма у обла сти Ко со ва и Ме то-
хи је. То су ра до ви Ami Bu ea, Jo ze fa Mi le ra, Jo ha na Ge or ga fon Ha na, Ива на Сте па но ви ча 
Ја стре бо ва, Алек сан дра Гиљ фе рин га, Вик то ра Бе ра ра, Га сто на Гра ви јеа и дру гих. На 
по пи су ста нов ни штва на Ко со ву и Ме то хи ји 1929. го ди не Ср би су би ли у ве ћи ни, и то 
61%. Очи глед но је да су Шип та ри де мо крат ски фак тор, схва ти ли као стра те гиј ски и 
та ко су се и по на ша ли, да би на по пи су ста нов ни штва 1948. го ди не на Ко сме ту њи хо во 
број но ста ње би ло 68,5%, на по пи су 1961. го ди не 67,1%,  а 1981. го ди не 74,4 %, а об-
зи ром да су Шип та ри по пис 1991. го ди не бој ко то ва ли про це њу је се да их је та да би ло 
81,6%. (Ра до слав Га ћи но вић, ОтимањеКосоваиМетохије, НИЦ Вој ска, Бе о град, 2004, 
стр. 22).
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мо кра ти за ци је Ср би је, у то ме има ју пот пу но спо ред ну уло гу, уло гу 
дим не за ве се за при ти ске мо ти ви са не искључивогеополитичкими
геостратешкимразлозима.Аме ри ка и не ке зе мље Европ ске уни је 
вр ло нео пре зно, др ско и са аспек та ме ђу на род ног пра ва не про хва-
тљи во спро во де сво ју по ли ти ку си ле на Бал кан ском по лу о стр ву, тј, 
на те ри то ри ји Ср би је. Дакле,многе западне земљенајдиректни-
је подстичу националну препотентностАлбанаца, охрабрују их
даспроводеалбанотерорчијајеидеологијаалбанизам,аформа
ултрадесниилифашисоиднитероризамитонај-интензивнијеу
другојполовиниXXипочеткомXXIвека.Иданасмногеодњих
подржавајупроцесотцепљењаКиМ,тј. отимањесрпскетери-
торије,признавајућиКиМкаонезависнудржаву,тоталноигнори-
шућимеђународноправо,уставноиисторијскоправоСрбије,које
јеувекстаријеодетничкогправа. По ред кон крет них ан ти срп ских 
ак тив но сти не ких над на ци о нал них ор га ни за ци ја у све ту, по на ша-
ње КФОР-а и УН МИК-а а по себ но ЕУЛЕКС-а на КиМ прак тич но 
је у функ ци ји оства ри ва ња шип тар ских се па ра ти стич ко-те ро ри-
стич ких ци ље ва. Нијелиондабесмисленовероватидасеусвету
истинаиправдатретирајукаоосновнадемократсканачелаувек,
иусвимприликама.

И по ред по зна тих те ро ри стич ких и кри ми нал них рад њи 
шип тар ско-те ро ри стич ког по кре та на Ко со ву и Ме то хи ји, бив ши 
аме рич ки пред сед ник Ви ли јам Џе фер сон Клин тон  ис ко ри стио 
је по ло жај  пред сед ни ка нај моћ ни је зе мље на пла не ти, Аме рич ки 
кон грес и њи хо ве нај моћ ни је са ве зни ке у све ту, пра ве ћи пре се-
дан у исто ри ји свет ске ци ви ли за ци је – да нај моћ ни ја вој на си ла на 
пла не ти  без раз ло га и без одо бре ња СБ ОУН из вр ши агре си ју на 
Ср би ју, тј. ста не на стра ну те ро ри стич ко-се па ра ти стич ког по кре та 
Ал ба на ца на Бал ка ну. По чи ње ни зло чи ни над гра ђа ни ма Ср би је у 
то ку агре си је за њих ни су би ли до вољ ни па је тренд на си ља над 
Ср би јом и да ље на ста вљен од стра не не ких ве ли ких си ла, по себ-
но САД6) и Ве ли ке Бри та ни је. Кон ти ну и ра но на си ље над Ср би јом 

6) Ал бан ски ло би у САД је зва нич но осно ван у ја ну а ру 1989. го ди не, са на зи вом „Ал бан-
ско-аме рич ка гра ђан ска ли га“ (AACL), као не про фит на ор га ни за ци ја, ко ја има за циљ 
да „ак тив но ло би ра у за ко но дав ном и из вр шном огран ку вла сти у САД“ у скла ду с аме-
рич ким за ко ни ма. Ње гов осни вач и пред сед ник је је бив ши  аме рич ки кон гре смен ита-
ло-ал бан ског по ре кла Џо зеф (Џо) Ди о гар ди, ко ји је „ко сов ско пи та ње“ по кре нуо пред 
Конгресoм САД 1985. го ди не. Џо Ди о гар ди и Ан тал (Том) Лан тош би ли су 1989. го ди не 
пр ви аме рич ки по ли ти ча ри ко ји су по сле Дру гог свет ског ра та по се ти ли  Ал ба ни ју, а  
на ред не го ди не с  Ро бер том (Бо бом) До лом, и шест дру гих се на то ра пр ви пут бо ра вио  
на Ко со ву и Ме то хи ји. Ак тив но сти „Аме рич ко-ал бан ске гра ђан ске ли ге“ на ро чи то су 
ин тен зи ви ра не  по след њих де сет го ди на XX ве ка, ка да је она по ста ла во де ћа ал бан ска 
ло би стич ка ор га ни за ци ја у САД и до би ла ве ли ки ути цај не са мо на Ка пи тол хи лу, не го 
и у де ло ва њу  ал бан ског на ци о нал ног по кре та на Ко со ву и Ме то хи ји, за пад ној  Ма ке до-
ни ји, Ју го и сточ ној Ср би ји, на ју го и сто ку Цр не Го ре и у ју го за пад ној Грч кој, тзв. Ча ме-
риа (зе мља Ча ма) на ал бан ском је зи ку, од но сно, се вер ном Епи ру. Ка да је реч о Ко со ву, 
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озва ни че но је при зна ва њем Ко со ва и Ме то хи је као не за ви сне др-
жа ве  као и ло би ра њем код мно гих др жа ва у све ту да учи не та кав 
не за ко нит по тез. И по ред ве ли ког при ти ска од стра не за пад них си-
ла на че лу са САД, Ве ли ком Бри та ни јом и Не мач ком, тзв. не за-
ви сну др жа ву Ко со во до кра ја 2011. го ди не при зна ле су 82 др жа-
ве, од то га 22 чла ни це Европ ске уни је. По што је деомећународне
заједницепризнаонелегалнопроглашенунезависностделасрпске
територијебезсагласностисрпскогнародаивласти,тозаСр-
бијузначиотетаземља. На си лом оте ту те ри то ри ју на род Ср би је 
за др жа ва та пи ју и пра во да му се оте та зе мља вра ти. По зна то је из 
исто ри је, да ни јед но пар че зе мље ко је је би ло оте то на Бал ка ну, ни-
је оста ло  веч но  оте то.

Тре нут но су Ал бан ци на Бал ка ну је ди ни аме рич ки са ве зни-
ци у по да нич ком сми слу, па им то ле ри шу те ро ри стич ке ак тив но сти 
и оста ле вр сте кри ми нал ног по на ша ња, док ЕУ за не ма ру је чи ње-
ни цу да је ал бан ски се па ра ти стич ко-те ро ри стич ки по крет на Бал-
ка ну из вор нај ве ћих без бед но стих про бле ма у Евро пи. По ли тич ке 
по сле ди це та квом по на ша ња за а а пад них си ла на Бал ка ну су очи-
глед не. 

ПРОЦЕСОТИМАЊАКОСОВАИМЕТОХИЈЕ

Ин тен зи ви ра ње шип тар ског на си ља пре ма Ср би ма  по чи ње 
на кон осни ва ња Пр ве при зрен ске ли ге 1878. го ди не у При зре ну, 
ка да по чи ње про цес оти ма ња ју жне срп ске по кра ји не. На ци о нал ни 
по крет и иде је о ет нич ком ује ди ње њу Ал ба на ца на ста ле су од мах 
по сле Бер лин ског кон гре са, на ко ме је до не та од лу ка да се Тур ска 
мо ра по ву ћи са нај ве ћег де ла оку пи ра ног бал кан ског по лу о стр ва. 
Аустри ји ни је од го ва ра ло да све те те ри то ри је при пад ну хри шћан-
ским бал кан ским на ро ди ма, а по себ но су би ли про тив те ри то ри-
јал ног про ши ри ва ња Ср би је и Цр не Го ре, ко је би има ле за јед нич-
ку гра ни цу, а у вој ном сми слу  по ста ле ре спек та би лан фак тор. 
Аустри ја је та ко охра бри ла Ал бан це, а ро до на чел ник те иде је би ла 

AACL за сту па зах тев за не за ви сно шћу на осно ву пра ва ал бан ске ве ћи не на са мо о пре-
де ље ње, по сте пе ним пре но ше њем над ле жно сти са ад ми ни стра ци је УН (УН МИК) на 
ор га не ло кал не вла сти, гу бе ћи пот пу но из ви да на срп ско др жа во твор но и исто риј ско 
пра во на те про сто ре.  Ди о гар ди је од сре ди не осам де се тих го ди на ус по ста вио бли ске 
ве зе и с једн-им бро јем ути цај них чла но ва Ко ми те та за ме ђу на род не од но се Пред став-
нич ког до ма и се на та, као што су  Џо зеф Ли бер ман, Бен џа мин Гил ман, Да на Рор ба хер 
и Том Лан тош, те са кон гре сме ном из Њу јор ка Ели о том Ен ге лом, ко ји је пре у зео уло гу 
во де ћег ал бан ског ло би сте у Кон гре су  За ме диј ску про мо ци ју AACL у САД ан га жо ва на 
је иста ком па ни ја за од но се с јав но шћу ко ја је сре ди ном де ве де се тих успе шно про мо ви-
са ла та да шњу по ли ти ку  За гре ба и Са ра је ва – Ру дер Фин Инц (Исто, стр. 142-146).
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је пр ва при зрен ска ли га,  код Ту ра ка по зна та као Ар на ут кон гра. 
На че лу ли ге би ле су бра ћа Ав дул, На им и Са ни Фра ше ри,  ви ши 
чи нов ни ци на тур ској Пор ти. При зрен ска ли га је пр ве нац иде је о 
ства ра њу ет нич ки чи сте «Ве ли ке Ал ба ни је». Пр ва при зрен ска ли га 
је тво рац иде је од ства ра њу ал бан ске на ци о нал не ар ми је АНА, ко ја 
би ег зи сти ра ла на ал бан ским ет нич ким про сто ри ма. На кон фор-
ми ра ња Пр ве при зрен ске ли ге фор ми ра ју се Пећ ка ли га, Ко сов ски 
ко ми тет, На ци о нал ни фронт Ал ба на ца, све са ци љем да се ор га-
ни зу ју по бу не и да се сва ка по сто је ћа власт дис кре ди ту је у очи ма 
ме ђу на род не за јед ни це, ка ко би на тим осно ва ма Шип та ри до би ли 
по др шку ме ђу на род не за јед ни це за оства ри ва ње њи хо вих се па ра-
ти стич ких иде ја о ства ра њу ет нич ки чи сте «Ве ли ке Ал ба ни је».

По сле Пр вог бал кан ског ра та 1912. го ди не, у ко ме су Ал бан-
ци би ли на стра ни Тур ске, Кон фе рен ци ја ам ба са до ра у Лон до ну 
1913. го ди не утвр ди ла је гра ни це но во о сно ва не ал бан ске др жа ве. 
Но вем бра 1921. го ди не Кон фе рен ци ја ам ба са до ра у Па ри зу до не ла 
је од лу ку о при зна ва њу Ал ба ни је као не за ви сне и су ве ре не др жа ве 
(Ал ба ни ја је пре то га 1920 го ди не при мље на у Дру штво на ро да). 
Иако је Ко-нфе рен ци ја ам ба са до ра у Па ри зу на чел но утвр ди ла гра-
ни це ко је су се у осно ви по кла па ле са ре ше њи ма Лон дон ске кон фе-
рен ци је, де фи ни тив на гра ни ца из ме ђу Кра ље ви не СХС и Ал ба ни је 
утвр ђе на је про то ко лом Ме ђу на род не ко ми си је о раз гра ни че њу до-
не тим у Фи рен ци 26 ју ла 1926 го ди не. Ал бан ска др жа ва об у хва ти-
ла је нај ве ћи део ал бан ских ет нич ких те ри то ри ја. 

У Ска дру је 7. но вем бра 1918. го ди не фор ми ран »Ко сов ски 
ко ми тет«, чи је је по ли тич ко-про па гад но и те ро ри стич ко де ло ва ње, 
с по зи ци ја ал бан ског ире ден ти зма и ко сов ског се па ра ти зма, пре-
суд но ути ца ло на ју го сло вен ско-ал бан ске од но се у пе ри о ду из ме ђу 
два ра та. По ли тич ка плат фор ма тог ко ми те та би ла је од бра на те-
ри то ри јал не це ло куп но сти и ''осло бо ђе ње Ко со ва и дру гих ал бан-
ских кра је ва'' свим сред стви ма, ка ко би се си лом оте ла срп ска те-
ри то ри ја. У бор би за те ци ље ве на Ко со ву и Ме то хи ји је од 1919 до 
1924 го ди не де ло вао од мет нич ки от пор по знат под на зи вом ка чач-
ки по крет. Ка чач ки по крет има ду гу тра ди ци ју и по ти че из Ал ба ни-
је. Ка ча ци су, у ства ри, од мет ни ци. Нај че шћи раз ло зи за од мет ни-
штво у шу ма ма би ла је крв на осве та, из бе га ва ње ка зне за из вр ше не 
пљач ке, раз бој ни штва, из бе га ва ње вој не оба ве зе ко ја је у тур ској 
ца ре ви ни би ла из у зет но ду га и те шка, от ми це же на и сл. Ка ча ка је 
би ло у свим де ло ви ма Ко со ва и Ме то хи је, на ро чи то у Дре ни ци где 
су се због  кон фи гу ра ци је те ре на ско ро сло бод но кре та ли. 

На Бе о град ском уни вер зи те ту фор ми ра на је 1935. го ди не тај-
на сту дент ска шип тар ска ор га ни за ци ја “Бе са”, чи ји је основ ни циљ 
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био оти ма ње  Ко со ва и Ме то хи је и при кљу че ње Ал ба ни ји. Идеј не 
во ђе тај не те ро ри стич ке ор га ни за ци је би ли су Ћа зим Бла ца, Ша ип 
Му ста фа и Ибра хим Љу тва, а њи хов основ ни за да так био је да на 
уни вер зи те ту ство ре ат мос фе ру о нео п ход но сти ства ра ња Ве ли ке 
Ал ба ни је, да фор ми ра ју ору жа не фор ма ци је  и  у да том мо мен ту  
кре ну са те ро ри стич ким ак ци ја ма. Ову те ро ри стич ку ор га ни за ци ју 
је фи нан си ра ло ал бан ско и ита ли јан ско по слан ство у Бе о гра ду. Од 
1939. го ди не, по чи ње још ја ча и ор га ни зо ва ни ја ак тив ност шип-
тар ског се па ра ти стич ког по кре та уз све стра ну по моћ фа ши стич ке 
Ита ли је. Ита ли ја је као што је по зна то, из вр ши ла оку па ци ју и анек-
си ју Ал ба ни је 7. апри ла 1939. го ди не. 

Од лу ке Пр ве при зрен ске ли ге се кон кре ти зу ју на за се да њу 
Дру ге при зрен ске ли га од 16-19. ју на 1943. го ди не у При зре ну, а 
опе ра ци о на ли за ци ја,  од лу ка  I и II при зрен ске ли ге  кон кре ти зо ва-
на је до де та ља је на за се да њу III при зрен ске ли ге у Њу јор ку 26. и 
28. но вем бра 1966. го ди не.

Осим то га, ве о ма је бит но под се ти ти  да су Шип та ри, нов цем 
до би ве ним од гра ђа на Ср би је и оста лих ре пу бли ка бив ше СФРЈ, 
де це ни ја ма из два ја ним за при вред ни пре по род Ко со ва и Ме то хи је, 
уства ри, ку по ва ли ку ће и имо ви ну  од Ср ба ко ји су се под при-
ти ском исе ља ва ли са те ри то ри је Ко со ва и Ме то хи је. Под се ћа ња 
ра ди, бив ше ју го сло вен ске ре пу бли ке, по себ но Ср би ја де це ни ја-
ма су из два ја ле фи нан сиј ску и струч ну по моћ ка ко би се на док на-
дио за о ста так у раз во ју Ко со ва и Ме то хи је. Нај ве ћи део те по мо ћи 
из два ја ла је Ре пу бли ка Ср би ја. У сред њо роч ном пе ри о ду из ме ђу 
1966. и 1970-те го ди не, од 20 309 000 000 ди на ра ин ве сти ци ја у Ју-
го сла ви ји на Ко со ву и Ме то хи ји је утро ше на јед на че твр ти на или  
5 134 000 000 ди на ра. У на ред ном сред њо роч ном пе ри о ду од 1971. 
до 1980. го ди не на Ко со ву и Ме то хи ји је утро ше но 54 475 000 000 
ди на ра од укуп них 133 951 000 000 ди на ра ин ве сти ци ја из дво је-
них за ула га ња на ни воу СФРЈ. Од 1980. до 1985. го ди не на Ко-
со ву и Ме то хи ји је утро ше но 37% укуп ног фон да Ју го сло вен ских 
ин ве сти ци ја, а у раз до бљу од 1985. до 1990. го ди не  тај про це нат 
је из но сио 43 %. Са мо од зај ма ко ји је Свет ска бан ка да ла СФРЈ, 
за раз вој Ко сме та та да шња др жа ва је из дво ји ла 24 % или  240 000 
000 $, а 1981 за слу гом срп ске и ју го сло вен ске вла де од Ме ђу на род-
не бан ке  до би јен је по се бан за јам за раз вој Ко со ва и Ме то хи је у 
вред но сти од 130 000 000 $ у вре мен ском раз до бљу од пу них де сет 
го ди на сва ки за по сле ни у Ре пу бли ци Ср би ји из два јао је 1 % од свог 
лич ног до хот ка за раз вој Ко со ва и Ме то хи је, што је по та да шњем 
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кур су из но си ло око 1 000 000 $ днев но или око 3 650 000 000 $ за 
де се то го ди шњи пе ри од.7)

Ср би ја је де це ни ја ма ула га ла ве ли ка сред ства на раз во ју на-
уч не де лат но сти и про свет ног си сте ма на Ко со ву и Ме то хи ји. По-
чет ком 1990. го ди не Ко со во и Ме то хи ја су има ли 22 на уч не ор га-
ни за ци је и је ди ни це, са ви ше од 1.200 за по сле них, ме ђу ко ји ма 213 
док то ра и 160 ма ги ста ра на у ка пре те жно Шип та ра, а пре Дру гог 
свет ског ра та ни је дан Шип тар са Ко сме та ни је имао на уч но зва ње. 
Са мо 1988. го ди не на Ко сме ту је об ја вље но 113 на уч них је ди ни ца, 
да ле ко ви ше на ал бан ском је зи ку. Ра дио те ле ви зи ја При шти на је 80 
од сто сво га про гра ма еми то ва ла на ал бан ском је зи ку, а по чет ком 
1990. го ди не на Ко сме ту је би ло 120.000 ТВ при јем ни ка, а са мо 
из да вач ка ку ћа “Ри лин ди ја“ об ја ви ла је 289 на сло ва на ал бан ском 
је зи ку. У то вре ме на Ко сме ту је би ло 16.500 на став ни ка за на ста-
ву на ал бан ском је зи ку, а то је ви ше не го што је 1941. го ди не би-
ло уче ни ка из ре до ва те на род но сти, за тим 4.000 сред њо школ ских 
на став ни ка, ви ше исто што је 1948. го ди не би ло сред њо шко ла ца 
шип тар ске на род но сти.8) 

И по ред ових чи ње ни ца Ал бан ци ма са Ко со ва и Ме то хи је 
ни је од го ва ра ла  соп стве на др жа ва па су уло жи ли ве ли ке на по ре 
на ње ном раз би ја њу.На кон  раз би ја ња СФРЈ шип тар ски те ро ри-
сти су нај ве ћи до тад ин тен зи тет на си ља усме ри ли на раз би ја њу 
тре ће и Ју го сла ви је СРЈ и на кра ју СЦГ. За сво је ткз. му че нич ко 
пред ста вља ње ве ли ким си ла ма ан га жо ва ли су нај по зна ти је  ло би-
стич ке аген ци је у све ту (Ру дер Фин, Хил, Едел ман…). Оце ни ли су 
да је вре ме да об на ро ду ју од лу ке Тре ће при зрен ске ли ге и да се у 
јав но сти пред ста ве те ро ри стич ке ску пи не у са ста ву АНА-е: ОВ, 
ОНА, ОВПМБ… чи је су ак тив но сти са др жа не у де фи ни ци ји те ро-
ри зма ко ја гла си: «Тероризамјеорганизованаприменанасиља(или
претњанасиљем)одстранеполитичкихмотивисанихизвршила-
ца(појединацаилигрупа)којисуодлучнидаизазивањемстраха,
зебње,дефетизмаипаникенамећусвојувољуорганимавластии
грађанима».9)

Опе ра ци о на ли за ци ја од лу ка III При зрен ске ли ге на шла се у 
за вр шној фа зи у пр вој по ло ви ни 1990. го ди не, ка да је и зва нич но 
фор ми ра на “Осло бо ди лач ка вој ске Ко со ва”. По сто је раз ли чи та ми-
шље ња о ме сту ста ра ња ткз. ОВК, а нај ве ро ват ни је је да је то би ла 

7) Ми лан Ву чи нић, ЗаштоКосовонеможедабудерепублика, НИП По слов на по ли ти ка, 
Бе о град, 1990, стр. 138-139.

8) Исто,  стр. 231.

9) Ра до слав Га ћи но вић, Тероризам, Дра слар, Бе о град, 2005, стр. 60.
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Швај цар ска. Тер мин »Осло бо ди лач ка вој ска Ко со ва« пр ви пут се 
ја вио по чет ком 90-тих го ди на. По ли тич ка ру ко вод ства свих ути-
цај них шип тар ских пар ти ја на Ко со ву и Ме то хи ји  по чет ком 90-тих 
го ди на де фи ни са ли су за јед нич ке ци ље ве де ло ва ња, фор ми ра ју ћи 
»На ци о нал ни фронт за осло бо ђе ње Ко со ва«. На ве де на ор га ни за-
ци ја је у свом про гра му има ла два прав ца де ло ва ња. Први, да се 
по ли тич ки сред стви ма ре ша ва про блем Ко со ва, и други, фор ми ра-
ње »ОВК« ко ја би ору жа ним пу тем обез бе ди ла ства ра ње »Ре пу-
бли ке Ко со во«. У ши рој јав но сти ткз. ОВК се пр ви пут огла си ла у 
фе бру а ру 1996. го ди не, ка да је пре у зе ла од го вор ност за из во ђе ње 
те ро ри стич ких ак ци ја на објек те на Ко со ву и Ме то хи ји у ко ји ма су 
би ли сме ште ни Ср би прог на ни из Ре пу бли ке Хр ват ске. При пад ни-
ци “ОВК” на о ру жа ни у уни фор ми са ам бле мом “ОВК” по ка за ли 
су се јав но пр ви пут 29. но вем бра 1997. го ди не у се лу Ла у ша на 
са хра ни уби је ног те ро ри сте Ха ши та Ге ци ја, а у ино стран ству 10. 
де цем бра 1997. го ди не у Бо ну, ка да је про мо тор био те ро ри ста Џа-
фер Ша три. Не мач ки по ли ти ко лог и спе ци ја ли ста за тај не опе ра-
ци је оба ве штај них слу жби Ерих Шмит-Ен бон, це ни да је Не мач ка 
од и гра ла ужа сну уло гу у иза зи ва њу кри зе на Ко со ву и Ме то хи ји.10)

Од 1996. го ди не “ОВК” нај ве ћу по моћ и по др шку има од На-
ци о нал ног ал бан ско-аме рич ког са ста ва (NAAC–NationalAlbana-
ian-AmericaneCouncul).11) По зна то је да су у  Рам бу јеу ал бан ске 
ин те ре се за сту па ли по зна ти свет ски струч ња ци за ме ђу на род но 
јав но и при ват но пра во из САД PolWilijams,MaršalHaris и Morton
Abramovic. Те ро ри стич ка ак тив ност све ви ше по при ма дра ма тич ке 
раз ме ре. Осни ва се ко ман да ткз. “ОВК” са глав ним шта бом у се-
лу Го ро би ље из ме ђу Ко сов ске Ми тро ви це и Пе ћи, ко ја ту оста је и 
то ком агре си је и деј ства сна га НА ТО пак та на СРЈ. По ред глав ног 
шта ба “ОВК” у се лу Го ро би ље  се на ла зи ди пло мат ска вој на ми си-
ја САД од 11 чла но ва и под ко ми си је ОЕБС-а (Ве ри фи ка то ри). 

10) Ин тер вју сред њо не мач ком ра ди ју из Лај пци га, кра јем мар та 1999. го ди не.

11) NA AC је удру же ње или за је ди ни ца Ал ба на ца у САД и Аме ри ка на ца ал бан ског по ре кла. 
Ово удру же ње је отво ри ло зва нич но кан це ла ри ју у Ва шинг то ну 1. ок то бра 1996. го ди не. 
Реч је о не за ни сној, не про фи та бил ној  и ет нич ки уре ђе ној ор га ни за ци ји ко ја се по све-
ти ла уна пре ђе њу ал бан ско-аме рич ких од но са. На че лу NA AC-a од 30. ок то бра 1998. 
го ди не је адво кат Илир Зер ка, ро ђен 1965.г. у Кру ше ву (Ма ке до ни ја) ко ји је 1968. го ди не 
са ро ди те љи ма еми гри рао у  САД. Зер ка је био је ди ним Аме-ри ка нац ал бан ског по ре кла 
ко ји је ра дио у кон гре су САД код по зна тог кон гре сме на и струч ња ка за рад но пра во, 
пра во су ђе и спољ ну по ли ти ку Ge or ga Mi le ra. Зер ка је кон так ти рао Ви ли ја ма Во ке ра 
08.01.1999. го ди не да се ин фор ми ше о ра ду ко сов ске ве ри фи ка ци о не ко ми си је. Зах те вао 
је од НА ТО-а  да  за у ста ви срп ске сна ге на Ко со ву 11.ја ну а ра 1999. го ди не, а 17. ја ну а ра 
1999. го ди не обра тио се аме рич ком пред сед ни ку са зах те вом да што пре поч не бом бар-
до ва ње те ри то ри ја СРЈ.Илир Зер ка је од 1996. го ди не глав ни ор га ни за тор и пред вод ник 
свих де мо стра ци ја у САД;Р. Га ћи но вић, ОтимањеКосоваиМетохије, НИЦ Вој ска, 
Бе о град, 2004, стр. 100.
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У мно гим слу ча је ви ма УН су пру жа ле сва ку вр сту по мо ћи 
др жа ва ма угро же ним од те ро ри зма, осим кад је у пи та њу Ср би ја. 
Пре ма Ср би ји за пад не си ле су  сво јим ак тив но сти ма по спе ши ва ле 
те ро ри зам и нај од го вор ни је су  за на ра ста ње ма сов них те ро ри стич-
ких ак тив но сти на те ри то ри ји ју жне срп ске по кра ји не. Са вет без-
бед но сти је са мо вер бал но и то по вре ме но осу ђи вао те ро ри стич ке  
ак тив но сти на те ри то ри ји Ср би је, као и по на ша ње Ал ба ни је. 

У ско ро свим за пад ним зе мља ма ску пља на су сред ства за по-
моћ те ро ри стич ким ак тив но сти ма на Ко со ву и Ме то хи ји. Је ди но се 
ова квом на чи ну фи нан си ра њу на си ља су прот ста вља ла Швај цар-
ска. Уред ник аустриј ског ра ди ја Мол те Ол шев ски у сво јој књи зи 
“Рат за Ко со во”, об ја вље ној у је сен 1999. го ди не, на во ди да је на 
Ко сме ту би ло око 1 000 те ро ри ста из ислам ског све та, од то га 300 
из Бо сне. У са ста ву “ОВК” би ло је у кон ти ну и те ту 300-800 стра-
них пла ће ни ка.12)

Иако је та да Ср би ја би ла ве о ма ис цр пље на гра ђан ским ра то-
ви ма у окру же њу, ма сов ним те ро ри стич ким ак тив но сти ма на те-
ри то ри ји Ко со ва и Ме то хи је и санк ци ја ма ме ђу на род не за јед ни це, 
Аме ри ка је од лу чи ла да по кре не нај моћ ни ју вој ну си лу у исто ри ји 
чо ве чан ства и из вр ши агре си ју на Ср би ју 24. мар та 1999. го ди не, 
ко ја је тра ја ла до 10. ју на 1999. го ди не и ти ме по чи ни ла  рат ни 
зло чин над ци вил ним ста нов ни штвом. Агре си ја је от по че ла тзв. 
деј ством са дис тан це, по док три ни ви ше ди мен зи о нал них опе ра-
ци ја (FullDimensionOperations), уз упо тре бу кр ста ре ћих ра ке та и 
ави ја ци је. 

Про фе сор За гре бач ког уни вер зи те та Жар ко Пу хов ски ко мен-
та ри шу ћи агре си ју НА ТО на СРЈ,  ка же: “Оно што се са да до га ђа 
у СРЈ је сте по ку шај НА ТО да оправ да сво је по сто ја ње, јер за 49 
го ди на сво је ег зи стен ци је ни је ин тер ве ни сао, а не стао је глав ни 
раз лог ње го вог осни ва ња – од бра на од ко му ни зма.”13)

Пра ви сми сао стра те ги је НА ТО у бом бар до ва њу СРЈ от крио 
је аме рич ки ге не рал Мајкл Шорт (MichaelShort) глав но ко ман ду ју-
ћи ва зду хо плов ним опе ра ци ја ма у на па ду на СРЈ ци тат:” Не мо же 
се до би ти  рат ако не уни шти мо мо гућ но сти нор мал ног жи во та за 
ве ћи ну ста нов ни штва. Мо ра мо им од у зе ти во ду, стру ју, хра ну,  па 
чак и здрав ва здух”, го во рио је то ком агре си је на СРЈ”.14)

12) Исто.

13) Р. Га ћи но вић,«РусијаибезбедностБалкана»,Збор ник ра до ва РусијаиБалкан, Ин сти-
тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2008, стр. 75.

14) Н. Ан дрић и С. Кр сма но вић, «Уби ја ње као ‘ко ла те рал на ште та’», Новигласник,  Вој но 
из да вач ки за вод Бе о град, бр. 5/2000, стр. 127; Још о стра те ги ји за пад них си ла раз би ја-
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Не пра вед но ре ша ва ње ста ту са Ко со ва и Ме то хи је ће при мо-
ра ти Ср би ју да из но ва раз ми шља о свом ме сту у Евро пи и све ту, 
по го то во на кон нај но ви јег про тив прав ног про гла ше ња не за ви сно-
сти Ко со ва и ле га ли за ци је тог не за ко ња од стра не за пад них зе ма ља. 
Ова кви дво стру ки стан дар ди Аме ри ке и ње них са ве зни ка пре ма 
ал бан ском на си љу на Бал ка ну, отва ра ју мно ге про бле ме бал кан-
ских зе ма ља, пре свих Ма ке до ни је ко јој пре ти то тал на раз град ња а 
мо жда и бри са ње са ге о граф ске кар те све та. На кон за вр шет ка агре-
си је НА ТО пак та, на те ри то ри ју ју жне срп ске по кра ји не су упу-
ће не ме ђу на род не сна ге без бед но сти у чи јем су са ста ву вр хун ски 
об у че ни бор ци. Без об зи ра на ме ђу на род не оба ве зе, КФОР и УН-
МИК ни су омо гу ћи ли спро во ђе ње  Ре зо лу ци је СБ 1244, јер вла де 
не ких зе ма ља из ко јих су КФОР и УН МИК не ма ју ин те рес да се 
ова ре зо лу ци ја спро ве де у де ло, пр вен стве но због сим па ти ја пре ма 
шип тар ским те ро ри сти ма и због стра ха за жи во те сво јих  љу ди ако 
уђу у отво ре ни су коб са шип та ским ге рил ци ма и ве ли ким бро јем 
те ро ри ста. Од до ла ска КФОР-а на под руч је Ко со ва и Ме то хи је, тј. 
од 10. ју на 1999-те го ди не до кра ја 2005. го ди не, на о ру жа не шип-
тар ске те ро ри стич ке гру пе из ве ле су укуп но  7757 те ро ри стич ких 
на па да.15) 

Да кле, ме ђу на род не сна ге без бед но сти ни су ис пу ни ле за-
да так по Ре зо лу ци ји СБ 1244, ко ја је га ран то ва ла: по вра так сна га 
без бед но сти СР Ју го сла ви је на Ко со во и Ме то хи ју; по вра так свих   
про те ра них на сво ја  ве ков на ог њи шта; сви ма је би ла за га ран то ва-
на без бед ност на Ко сме ту, а прак са је по твр ди ла да без бед ни ни су 
са мо Ср би и Цр но гор ци.Ни јед на од ових оба ве за ни је ис пу ње на. 
Чи та ви је дан век се од ви ја про цес оти ма ња Ко со ва и Ме то хи је од 
стра не шип тар ског се па ри ти стич ко-те ро ри стич ког по кре та. У то-

ња СРЈ и де мо ни за ци је Ср би је у: Ј. Гу ско ва, Историјајугословенскекризе1990-2000, 
ИГАМ, Бе о град, 2003.

15) У тим ак ци ја ма  при пад ни ци ОВК' су уби ли 1252 ли ца, ра ни ли 2237 и оте ли 1150 ли ца, 
уни шти ли или вид но оште ти ли 150 срп ских цр кви и ма на сти ра и спа ли ли ви ше од 2 000 
000 књи га на срп ском је зи ку. От кри ве но је 144 ло го ра уко ји ма су би ли за то че ни, мал-
тре ти ра ни и му че ни Ср би. Од до ла ска КФОР-а до кра ја но вем бра 2003. го ди не нa Ко-
сме ту је по ру ше но 5100 срп ских над гроб них спо ме ни ка, чи ја се вред ност про це њу је на 
ви ше од пет ми ли о на евра. У том пе ри о ду је са Ко сме та про те ра но 250 000 не ал ба сног 
ста но-вни штва, спа ље но или оте то 107 000 ку ћа и ста но ва чи ји су вла сни ци Ср би и Цр-
но гор ци (77000 оте то, а 30 000 уни ште но), а чи ја вред ност се, без зе мљи шта и пра те ћих 
обје ка та, про це њу је на око  5 350 000 000 (пет ми ли јар ди и три ста пе де сет ми ли о на ) 
еура. На кон шип тар ског по гро ма над Ср би ма 17. мар та, чак је и ко ман дант ју жног кри ла 
НА ТО аме рич ки ге не рал Џе ре ми Џонс из ја вио ''Ово је ет нич ко чи шће ње Ср ба, а дру ги 
аме ри ка нац по во дом 17. ма траМор тон Абра мо виц– кре а тор Клин то но ве по ли ти ке за 
Бал кан и са вет ник шип тар ским пре го ва ра чи ма у Рам бу јеу је из ја вио: ''Са мо на си љем 
мо же не што да се про ме ни. Мар тов ско на си ље је за Ал бан це имао и не ке по зи тив не 
ре зул та те; (Р. Га ћи но вић, ОтимањеКосоваиМетохије, op.cit., стр 147; Р. Га ћи но вић, 
Фељ тон уПолитици од 19. 1. 2006; НИН, 8. јул 2004, стр. 20.
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ме су кроз исто ри ју има ли зна чај ну по др шку јед ног де ла ме ђу на-
род не за јед ни це. 

На по чет ку XXI ве ка, ин тен зив ни је не го ика да се вр ши при-
ти сак на срп ско ру ко вод ство да се мал те не од рек не сво је у исто-
ри ји нај зна чај ни је те ри то ри је. Но, ни је дан срп ски по ли ти чар чи је 
се функ ци о ни са ње те ме љи на ле га ли те ту и ле ги ти ми те ту  не мо же  
пот пи са ти се це си ју Ко со ва и Ме то хи је, тј. 10887 ква драт них ки ло-
ме та ра или 12,3 % те ри то ри је Ср би је, јер Ср би ја има исто риј ско и 
устав но пра во над Ко сме том, ко је је ста ри је од ет нич ког пра ва.Јер,
ако би зва нич на власт Ср би је  пот пи са ла от це пље ње Ко со ва и Ме-
то хи је од Ср би је, ти де ло ви срп ске те ри то ри је би би ли из гу бље ни 
за сва вре ме на. 

ПОЛИТИЧКЕПОСЛЕДИЦЕ
АЛБАНСКОГНАСИЉАНАБАЛКАНУ

Про цес кон ти ну и ра не при ме не на си ља ор га ни зо ва но по чи-
ње од пр ве при зрен ске ли ге, од ка да су Ал бан ци де мо граф ски фак-
тор схва ти ли као стра те гиј ски. По сле ди це ду го трај ног ал бан ског 
на си ља на Бал ка ну су  очи глед не а по себ но су се не га тив но од ра-
зи ле на срп ску по пу ла ци ју на Бал ка ну. У XX ве ку са про сто ра КиМ 
про те ра но је пре ко 500 000 Ср ба.16) Ова кав  раз вој до га ђа ја на КиМ  
у XX ве ку, пред ста вља нај ве ћи вид по ли тич ког на си ља од стра не 
Ал ба на ца пре ма Ср би ма на КиМ. По ли тич ке по сле ди це ал бан ског 
на си ља на Бал ка ну су се дра стич но од ра зи ле на по чет ку XXI ве ка. 
Пр во, бру тал ност ал бан ског на си ља дра стич но је на ру ши ла ет нич-
ку рав но те жу ста нов ни штва на Бал кан ском по лу о стр ву. Дру го, у 
по след њој де це ни ји XX ве ка за пад не си ле су при ме ном дво стру-
ких стан дар да по др жа ле ал бан ске те ро ри стич ке ор га ни за ци је на 
Бал ка ну. ‘’ОВК’’, ‘’ОВБМП’’, ‘’АНА’’...и охра бри ле их да уз по-
моћ те ро ри зма бо ре про тив соп стве не др жа ве Ср би је, на ру ша ва-
ју ћи та ко устав но и исто риј ско пра во Ср би је, ко је је увек ста ри је 
од ет нич ког пра ва. Ка да је те ро ри зам до сти гао нај ве ћи ни во бру-
тал ног на си ља, НА ТО пакт чи ни пре се дан и по ста је ва зду хо плов-
на по др шка ал бан ским те ро ри стич ким ор га ни за ци ја ма на Бал ка ну. 
По сле ди це та квог по на ша ња нај моћ ни јих за пад них др жа ва пре ма 
Ср би ји су не са гле ди ве. Тре ће, на кон ра за ра ња те ри то ри је Ср би је 
у НА ТО агре си ји, ве ћи на за пад них др жа ва при зна ју КиМ као не-
за ви сну др жа ву, што зна чи да су ди рект но уче ство ва ле у оти ма њу 
10.887 ква драт них ки ло ме та ра срп ске зе мље. 

16)   В. По по вић, «Про шлост Ко со ва и Ме то хи је упо зо ре ње за бу дућ ност», у збор ни ку ра до-
ва  КосовоиМетохија,изазовииодговори, Ин сти тут за ге о по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 
1997, стр. 404.
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Из у ча ва ју ћи без бед ност Бал ка на на кон агре си је НА ТО пак-
та на Ср би ју, на ме ће се  ло гич ко пи та ње: Ка кви су, да кле, ствар ни 
ефек ти ин тер вен ци је НА ТО на Бал ка ну да нас и шта се мо же оче-
ки ва ти у бли ској бу дућ но сти? Прво, ве о ма при стра сно ан га жо ва ње 
зе ма ља НА ТО пак та у ко рист му сли ма на у Бо сни и Хер це го ви ни, 
а за тим и у ко рист ислам ских Ал ба на ца на Ко со ву и Ме то хи ји и 
Ма ке до ни ји, до ве ло је до по ре ме ћа ја ге о по ли тич ке рав но те же у 
ре-ги о ну, ко ја из ра зи то фа во ри зу је ислам ски ути цај, а пре ко ње га 
охра бри ва ње исла ми стич ких те ро ри стич ких ор га ни за ци ја. Друго, 
ар би трар но ге о по ли тич ко мо де ли ра ње и на сил но пре се ца ње “Гор-
ди је вог чво ра“ у осе тљи вом бал кан ском кри зном жа ри шту,  пре-
кра ја њем по сто је ћих др жав них гра ни ца  не са мо што је те жак удар 
на осно ве ме ђу на род ног пра ва, већ је и фак тор  ши ре ња не ста бил-
но сти, и ди рек тан по сти цај мно гих се па ра ти стич ких по кре та у 
све ту на на си ље и треће, не пра вед но ре ше ње ко сов ско ме то хиј ског 
про бле ма је у то ку кр ше њем ме ђу на род них нор ми и Ре зо лу ци је бр. 
1244 СБ УН, што ће ве ро ват но под ста ћи но ви та лас на си ља и под-
гре ја ти ста ре не тр пе љи во сти, кон флик те и те ри то ри јал не аспи ра-
ци је на европ ском ју го и сто ку у це ли ни.

Бал кан и За пад ни Бал кан пред ста вља ју тзв. «руб ну област» 
(Rimland) Ју го и сточ не Евро пе и це ле Евро а зи је, због че га он за „за-
пад не“ ге о по ли тич ке си ле пред ста вља област дав но де фи ни са них 
ге о по ли тич ких стра те ги ја и од ме ра ва ња, с ци љем да се он пре тво-
ри у нео ко ло ни јал ну област под ап со лут ном до ми на ци јом САД као 
ли де ра све за пад них „ге о по ли тич ких и ге о стра те гиј ских пла но ва“ 
ко ји сво је ис хо ди ште има ју у ко нач ном за у зи ма њу Евро а зи је и гло-
бал ном овла да ва њу све том. У том сми слу Бже жин ски оце њу је да 
је за „ Аме ри ку глав на ге о по ли тич ка на гра да Евро а зи ја“17), при че-
му је овла да ва ње Бал ка ном и За пад ним Бал ка ном зна чај на фа за те 
стра те ги је. Бал кан, као праг и вра та Евро пе, пред ста вља и зна чај ну 
тач ку су сре та ња и су ко ба раз ли чи тих ци ви ли за ци ја (пр вен стве но 
пра во слав не, ка то лич ке и му сли ман ске) кроз исто ри ју, али и да нас. 
У ет нич ком сми слу Бал кан је под руч је  «ет нич ког кок те ла», ре ги он 
ко ји је плод но тло за на ста вак ге о по ли тич ких од ме ра ва ња до ко-
нач ног оства ре ња аме рич ког при ма та над њим и це лом Ју го и сточ-
ном Евро пом. По ред то га, Бал кан је мост су сре та ња, али и ко ли зи је 
мно гих на ро да, ве ли ких се о ба на ро да, ми гра ци ја, де о ба, се це си ја, 
ја ких на ци о нал них и на ци о на ли стич ких стра сти, ко је су за сно ва не 
на, та ко ре ћи, «ви шку исто ри је» бал кан ских на ро да.18)

17) З. Бже жин ски, Великашаховскатабла, ЦИД, Под го ри ца, 1999, стр. 
33.

18)  Љ. Ми тро вић, НовисветскипоредакиБалкан, СКЦ, Ниш, 1999, стр. 30.
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Упра во због ова квог ге о по ли тич ког и ге о стра те шког зна ча ја 
Бал ка на  кре а то ри тзв. «но вог свет ског по рет ка» (НСП) има ју по-
себ ну стра те ги ју на Бал ка ну, ко ја под ра зу ме ва не ко ли ко кључ них 
чи ни ла ца: уме сто би по лар ног или мул ти по лар ног ме ђу на род ног 
по рет ка ја ча ју тен ден ци је уни по лар ног по рет ка са до ми на ци јом 
САД као је ди не пре о ста ле гло бал не си ле19), та ко ђе ја ча ње и НА-
ТО са ве за и Европ ске уни је у ци љу не у тра ли за ци је Ру си је, ко ја се 
до ла ском Вла ди ми ра Пу ти на на власт по но во озбиљ но вра ти ла на 
свтску по ли тич ку, еко ном ску и вој ну сце ну као си ла без ко је се не 
мо гу ре ша ва ти про бле ми у све ту; чвр сто и до ми нант но ста ци о ни-
ра ње СР Не мач ке у Евро пи и Европ ској уни ји и ње на кон тро ла и 
урав но те же ње са европ ским са ве зни ци ма Фран цу ском и Ве ли ком 
Бри та ни јом оне мо гу ћа ва се по ја вљи ва ње евен ту ал но но ве до ми-
ни ра ју ће др жа ве на Бал ка ну;  тран сфор ма ци ја Бал ка на у под руч је 
стал них ла тент них кон фли ка та и опа сно сти,  и на осно ву то га и 
по сто ја ње  «свет ског по ли цај ца» ко ји те кон флик те ре ша ва20); ре ви-
та ли за ци ја уло ге и функ ци је НА ТО са ве за, отва ра ње пер спек ти ва 
и сми сла ње го ве ег зи стен ци је, као и евен ту ал не ак ци је; Ши ре ње 
НА ТО са ве за на Ис ток (ти ме и аме рич ког ути ца ја), окру же ње и 
изо ла ци ја Ру си је и пре се ца ње пра во слав не тран сфер за ле ка Ју гу 
– Сре до зе мљу и Бли ском ис то ку; Ин те ре си САД и Не мач ке пре-
ма Бал ка ну се оп сер ви ра ју кроз  «бал ка ни за ци ју Бал ка на», ства-
ре ње ма лих па ту ља стих за ви сних по лу-ко ло ни јал них др жа ви ца, 
ко је су пер ма нент но под ло жне ути ца ју ве ли ких;21)  За јед нич ки из-
те ре си САД и Не мач ке оп сер вир фа ју се кроз ре дук ци ју на ци о на-
ли зма, а ти ме и др жав них струк ту ра и ми ни ма ли за ци ју по себ них 
на ци о нал них ин те ре са, а ти ме и др жа ва у раз ли чи тим ци ље ви ма; 
Ин фил тра ци ја ислам ског фун да мент га ли зма на Бал кан и Евро пу 
са ко нач ном ин тен ци јом ла тент ног по ли тич ког и кул ту ро ло шког 
сла бље ња  хри шћан ске Евро пе, при че му Бо сна и Ко со во тре ба да 
од и гра ју уло ге аке рич ког «Тро јан ског ко ња». На бал кан ским про-
сто ри ма овај про цес пред ста вља сим би о зу ка то ли ци зма и исла ма у 
функ ци ји не у тра ли за ци је  и сла бље ња пра во сла вља на Бал ка ну.22)

Да ље ра за ра ње Ср би је об у хва та на ста вак ње не ко нач не и 
пот пу не по ли тич ке дез о ри јен та ци је и те ри то ри јал не дез ин те гра-

19) Упо ре ди: З. Бже жин ски, Америчкиизбор:глобалнадоминацијаилиглобалновођство, 
ЦИД, Под го ри ца, 2004; S. P. Hun ting ton, „The Lo nely Su per po wer“, ForeignAffairs, 1999, 
vol. 78, no. 2, 35-49.

20) Ду шко То мић, Косовскакризаиновисветскипоредак, ГП Но ви да ни, Бе о град, 2000, 
стр. 78.

21)  П.М. Га луа, «Стра те ги ја на Бал кан ском тлу», Смисао,Бе о град, 1/1997, стр. 49.

22)  М. Па вић, при лог у фран цу ском ча со пи су, LeDebat, Pa ris, 1990. 
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ци је. Ак ту ел не ге о по ли тич ке игре под по кро ви тељ ством и ак тив-
ним уче шћем САД, уте ме ље не су у по зна тој стра те ги ји Rimlanda23), 
од но сно мо де лу «ге о стра те гиј ске сфе ре – ге о по ли тич ки ре ги о ни» 
и «пак то ма ни је», као про јек та ства ра ња гло бал ног си сте ма вој-
но-по ли тич ких са ве зни шта ва на обо ду Евро а зи је, до те о риј ских 
и прак тич них ге о по ли тич ких и ге о стра те гиј ских пост хлад но ра-
тов ских кон цеп ци ја Ки син џе ра и Бже жин ског.24) Као пред у слов у 
оства ри ва њу овог при мар ног ге о стра те шког и еко ном ског ци ља ак-
те ра НСП – про до ра на Ис ток и овла да ва ње про сто ра Евро а зи је – 
по ја вљу је се про блем прет ход ног овла да ва ња, осва ја ња и кон тро ле 
Бал ка на, а по себ но ње ног цен трал ног де ла – Ср би је, као зна чај ног 
ге о стра те шког под руч ја, ко је се на ла зи на раз ме ђу два нај ва жни-
ја, нај бо га ти ја и нај мно го људ ни ја кон ти нен та – Евро пе и Ази је, 
по ве зу ју ћи их глав ним и нај кра ћим коп не ним, по мор ско-реч ним 
и ва зду шним пу те ви ма. Ови пу те ви и ко ри до ри по ве зу ју се вер-
ну Евро пу а Сре до зе мљем, за пад ну Евро пу са Бли ским ис то ком и 
Афри ком. 

Про цес оку па ци је и кон тро ле Бал ка на прет ход но под ра зу-
ме ва про цес пре тва ра ња Бал ка на у стал но кон фликт но под руч је 
ма лих бал кан ских др жа ви ца, ак ти ви ра њем про це са се па ра ти зма 
и на ци о на ли зма (ства ра њем по гре шних сте ре о ти па о по је ди ним 
бал кан ским на ро ди ма, а на осно ву то га и њи хо ву са та ни за ци ју), 
исто вре ме но се свр ста ва ју ћи на јед ну од су ко бље них  стра на и та ко 
иза зи ва ју ћи, још ве ће уна пред при пре мље не кон флик те у ве ков ној 
по ли ти ци ве ли ких си ла, пр вен ство но  САД и ве ли ке бри та ни је “ 
de vi de et im pe ra”. По ли ти ка де ста би ли за ци је овог ва жног европ-
ског ре ги о на слу жи по том да се ле ги ти ми ше при су ство и оп сто ја-
ње нај ве ћег вој ног са ве зни ка  на све ту – НА ТО пак та – у ре ги о ну, 
чи ме се прак тич но оправ да ва ње го ва ег зи стен ци ја, али и да ље ши-
ре ње. 

Основ ни гло бал ни ре зул тат де ста би ли за ци је бал кан ског 
под руч ја у про це су  “бал ка ни за ци је “ ре ги о на пред ста вља на сто ја-
ње ма лих за ви сних, са те лит ских и кон тро ли са них др жа ви ца, ко је 
тре ба да без у слов но при хва те вре до но сти “за пад не де мо кра ти је“, 
те да их уса гла се, под ре ђу ју ћи соп стве не ин сти ту ци је њи ма, до ми-
на ци ју ути ца ја САД и Не мач ке, али и све ја че при су ство тур ског, 
ислам ског фак то ра ар ти ку-ли са ног кроз ја ча ње ал бан ског чи ни о ца 

23) N. Spykman, America’sStrategyinWorldPolitics:TheUnitedStatesandtheBalanceofPo-
wer, Har co urt, Bra ce & Co., New York, 1942. 

24) М. Сте пић, «Пер спек ти ве Ко со ва и Ме то хи је у кон тек сту гло бал них ге о по ли тич ких кон-
цеп ци ја»,уСрбинаКосовуиуМетохији, Збор ник ра до ва са на уч ног ску па одр жа ног у 
Ко сов ској Ми тро ви ци 27-29. ма ја 2005. го ди не, 2006, стр. 259-281.
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на Ко со ву и у Ма ке до ни ји, и ал бан ске др жа ве на  Бал ка ну, као ис-
кљу чи во кон тро ли са не са те лит ске др жа ве.25)

Оку па ци ја, овла да ва ње и кон тро ла Бал ка на, под ра зу ме ва:26) 
Про цес прет ход ног иде о ло шког ка рак те ри са ња бив ших со ци ја ли-
стич ких др жа ва на Бал ка ну, као  “при ми тив них дру шта ва “, ко ја се 
на ла зе у пре дин ду стриј ском – фе у дал ном до бу, те због то га, мо ра ју 
да се про ме не, ка ко би би ли спо соб ни да при хва те За пад ну де мо-
кра ти ју и раз ви је ну ка пи та ли стич ку еко но ми ју; То под ра зу ме ва и 
про цес да се те др жа ве мо ра ју тран сфор ми са ти из со ци ја ли стич ког 
по ли тич ког си сте ма у вла да ју ћи ка пи та ли стич ки си стем; Да при ва-
те за пад ну ли бе рал ну (ква зи) де мо кра ти ју; Да се ство ре та кви при-
вред ни и дру штве ни усло ви и ам би јент (ства ра ње но вог за кон ског 
си сте ма у обла сти бан кар ства, по ре ске по ли ти ке, стра них ула га ња 
итд), ко ји ће омо гу ћи ти сло бод но де ло ва ње и ефи ка сно функ ци о-
ни са ње  за пад них кор по ра ци ја пр вен стве но у обла сти кон тро ле и 
екс пло а та ци је при вред них ре сур са и ула зак стра ног ка пи та ла; Из-
град ња тр жи шне ка пи та ли стич ке еко но ми је, ко ја ће би ти за ви сна 
од За пад них зе ма ља; Ства ра ње и до во ђе ње на власт тзв. кон трол-
них и по слу шних вла да, ко је ће до но си ти од лу ке и за ко не у ко ор-
ди на ци ји и под ути ца јем за пад ног фак то ра; Ства ра ње, у су шти ни 
не ке вр сте “ла тент ног про тек то ра та“, ко ји се фе но ме но ло шки и 
де кла ра тив но не са гле да ва; Ко ри шће ње про сто ра за од ре ђе не кри-
ми нал не  “пр ља ве“ по сло ве, тј. “кри ми на ли за ци ја ре ги о на “ или 
од ре ђе не др жа ве по на о соб; Пре тва ра ње Бал ка на у ве ћи тог ду жни-
ка; Ко ри шће ње под руч ја Бал ка на за скла ди ште ње ну кле ар ног, хе-
миј ског и дру гог от па да, от па да  “пр ља ве“ тех но ло ги је, као јед ног 
од ре зул та та по губ ног еко ном ско-тех но ло шког раз во ја За па да.27)

Мно ге Бал кан ске др жа ве ко је су при па да ле Ис точ ном бло ку 
сма тра ле су да ће при хва та њем за пад ног мо де ла и под до ми нант-
ним за пад ним ути ца јем, кроз про цес при је ма у за пад не струк ту ре 
– вој не и дру ге европ ске асо ци ја ци је, пре ћи на пут де мо кра ти је 
и ре ши ти мно ге кључ не про бле ме при вред ног раз во ја и по ве ћа ња 
стан дар да ста нов ни ка, а без ре ги о нал ног – бал кан ског по ве зи ва ња, 
по ста ти мо дер не и бо га те де мо крат ске др жа ве. Ме ђу тим, де си ло 
се су прот но. Оне су ре тро град но пре шле у при ми тив ни об лик “ди-
вљег“ ка пи та ли зма ко ји је бре ме нит мно гим про бле ми ма од кри-
ми на ли те та, пре ко ра сло ја ва ња, до пот пу не де стрик ци је со ци јал не 

25) Љ. Ми тро вић, «Бал кан у свет ску са вре ме них про це са гло ба ли за ци је», Српскаполитич-
камисао, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је,  Бе о град, бр. 3-4/97, стр. 86.

26) Исто, стр. 86.

27) Љ.  Ми тро вић, op.cit., стр. 88, 89; Д. То мић, Косовскакризаиновисветскипоредак, ГП 
Но ви да ни, Бе о град, 2000. стр. 81-82.



СПМброј3/2012,годинаXIX,свеска37. стр.133-155.

150

струк ту ре дру штва, или бо ље ре че но, пре шли су у јед ну фор му фе-
у дал ног си сте ма, ко ји је за ви стан од за пад ног фак то ра, по ста ли су 
про тек то рат ММФ, Свет ске бан ке и САД, за ко је обез бе ђу ју јеф ти-
не при род не ре сур се и рад ну сна гу и про ши ру ју тр жи ште го то вих 
про из во да, што у крај њој дис тан ци, зна чи и да ље оси ро ма ше ње 
тих др жа ва. При ме ри Ма ке до ни је, Ал ба ни је, Ру му ни је,  и Бу гар ске 
то до бро по ка зу ју.28)

Ко со во и Ме то хи ја, као део бал кан ског ге о по ли тич ког и ге о-
стра те гиј ског лŷка,има ју за САД и ње не са ве зни ке го то во пре су дан 
зна чај на про сто ру Евро а зи је. Због то га Ср би ја у бу дућ но сти мо же 
оче ки ва ти са мо на ста вак свог про стор ног ра за ра ња и ре ду ко ва ња 
од стра не САД и за пад них са ве зни ка, иако се та стра те ги ја на сто ји 
при кри ти на вод но искре ним же ља ма САД и За па да да се она укљу-
чи у по сто је ће евро а тлант ске и европ ске ин те гра ци је. Ипак, до са-
да шње гор ко ис ку ство Ср би је са САД и ње ним евро а тлант ским са-
ве зни ци ма ука зу је да се ра ди о но вом за пад ном нео им пе ри ја ли зму, 
ре ко ло ни за ци ји и про тек то ри за ци ји Ср би је29), и не са мо ње. НА ТО 
агре си ја 1999. го ди не на СРЈ би ла је пр ва ста ни ца у да љем ра за-
ра њу Ср би је, а ши ре по че так ге о по ли тич ког оп ко ља ва ња Ру си је и 
овла да ва ња про сто ром Евро а зи је. Дру га фа за овог про јек та је пот-
пу но це па ње те ри то ри јал ног тки ва Ср би је и ства ра ње од Ко со ва 
и Ме то хи ја ма ри о нет ске «не за ви сне» Ре пу бли ке Ко со во, иако за 
Ср би ју Ко со во и Ме то хи ја има ју огро ман ге о по ли тич ки зна чај и 
пред ста вља ју ње ну «без бед но сну ма кро твр ђа ву».30) Ко со во и Ме-
то хи ја, као «ме ки тр бух» Ср би је, кроз исто ри ју су би ли на уда ру 
раз ли чи тих ин те ре са, ко ји су по чет ком XXI ве ка пот пу но ого ље-
ни - циљ је да се одва ја њем овог де ла те ри то ри је Ср би је ума њи 
срп ски ет нич ки про стор, осла би др жа ва Ср би ја, ти ме оне мо гу ћи 
по вра так ути ца ја Ру си је у овај део Евро пе, и за о кру жи гло бал на 
ге о по ли тич ка стра те ги ја За па да. За то је про стор Ко сме та, у но вој 
ге о стра те шкој кон цеп ци ји аме рич ке ад мин си тра ци је (стра те ги је 
до ми на ци је, мо но по лар но сти и осва ја ња све та), озна чен као кључ-
на стра те шка тач ка од ви тал ног на ци о нал ног ин тер са САД, што је, 
ина че, и не ка да шњи пред сед ник Бил Клин тон јав но ар ти ку ли сао 
28. фе бру а ра 1999. го ди не у Сан Фран ци ску, го во ре ћи на ску пу о 
аме рич кој спољ ној по ли ти ци; Ко смет пред ста вља пр ву – по чет ну 
ге о стра те шку тач ку у про це су свет ске до ми на ци је, хе ге мо ни зма и 

28) З. Обре но вић, «Угро жа ва ње но вог свет ског по рет ка», Српска политичка мисао, бр. 
3-4/1997, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, стр. 36.

29) Га ћи но вић, Р. «Ко со во и Ме то хи ја - иза зо ви и од го во ри», у Космет-гордијевчвор, те-
мат ски збор ник ра до ва, Ј. Ћи рић (ур), Ин сти тут за упо ред но пра во, Бе о град, 2008, стр. 
23.

30)  Исто.
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ус по ста вља ња мо но по лар ног НСП, јед ном реч ју по ли гон ка по сте-
пе ном осва ја њу све та и ус по ста вља ња свет ске мо ћи и хе ге мо ни је; 
Ко смет пред ста вља, та ко ђе, до бар по вод и из го вор за еко ном ску 
де ста бил ли за ци ју це лог Бал кан ског ре ги о на, али и Ис точ не Евро-
пе, а по том и ус по ста вља ње пот пу не по ли тич ке кон то ле од стра не 
за пад них фак то ра; Ко со во пред ста вља кључ ну «од скоч ну да ску» 
За па да за да ље ши ре ње и про дор на Ис ток; стал но при су ство на 
Бал ка ну про це сом ин ста ли ра ња НА ТО сна га на Ко со ву и из град-
ња вој не ин фра струк ту ре и вој них ба за на Ко со ву, тј. оку па ци ју 
Ко со ва, омо гу ћу је вој ну кон тро лу САД, За пад не Евро пе, Ме ди те-
ра на, Бли ског Ис то ка и Ру си је; Ан га жов ње вој ног сек то ра у свр ху 
ис про ба ва ња но вог оруж ја, а по том ње гов из воз и про да ја, као и 
по тро шња ста рог, на го ми ла ног оруж ја; ис ко ри шћа ва ње огром них 
при вред них ре сур са и еко ном ских по тен ци ја ла Ко сме та (Р. Ср би-
је); Ко смет, та ко ђе, пред ста вља до бар при мер да се по ка же це лој 
свет ској за јед ни ци ко је “га зда у ку ћи“ (у све ту), као и да се спа се 
већ на ру ше ни по ли тич ки пре стиж и кре ди би ли тет за пад них ак те ра 
у про це су ус по ста вља ња НСП; по сто ја ње ла тент ног кри зног жа-
ри шта  у др жа ви о ко јој је план ски већ из гра ђен не га тив ни имиџ 
у све ту и ко ја је под ду го роч ним еко ном ским при ти ском ме ђу на-
род не за јед ни це еко но-мски из ну ре на и знат но осла бље на, као и 
по ли тич ки са та ни зо ва на; по сто ја ње ја ког се па ра ти стич ког и те ро-
ри стич ког по кре та ко ји је по след њих го ди на та ко ђе ак ти ви ран и 
по др жа ван од стра не ак те ра НСП, у ци љу ства ра ња «не ке но ве Че-
че ни је» на Бал ка ну. Сна жан и ар ти ку ли сан се па ра ти стич ки по крет 
ко сов ских Ал ба на ца пред ста вља при мар ни услов ин фил три ра ња 
ак те ра НСП у ко сов ску кри зу. Овај се па ра ти стич ки по крет  се под-
сти че и по ма же у ци љу ње го ве ин стру мен та ли за ци је у свр ху оста-
ва ре ња гло бал них ин те ре са ак те ра НСП.

RadoslavGacinovic,MladenBajagic

POLITICALCONSEQUENCESOF
THEALBANIANVIOLENCEONTHEBALKAN

Summary
This pa per re pre sents the at tempt of the aut hors to po int to the 

po li ti cal con se qu en ces of the long-term use of the vi o len ce on the Bal-
kan by the Al ba nian se pa ra tist ter ro rist mo ve ment to wards the Serbs. 
Its aim is al so to po int to the gre at mi sta kes of we stern po wers which 
ha ve con ti nu o usly en co u ra ged the Al ba ni ans on the Bal kan to use vi o-
len ce. In the se cond part of the XX cen tury, they ha ve the most di rectly 
en co u ra ged the na ti o nal pre po tency of the Al ba ni ans, by en co u ra ging 
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them to con duct the Al ba nian ter ror, who se ide o logy is Al ba nism, and 
the form is the ul tra-right or fa sci stic ter ro rism. It to ok the most in ten se 
form in the se cond half of the XX cen tury and at the be gin ning of the 
XXI cen tury, when the po li ti cal con se qu en ces of that vi o len ce warn 
and thre at to the se cu rity of the re gion. The thre at to the se cu rity of the 
Bal kan at the be gin ning of the XXI cen tury is even mo re ex pres sed, and 
the vi o len ce over Ser bia by so me we stern po wers is even mo re in ten se. 
Sin ce the for ma tion of the Ser bian sta te on the Bal kan, the Serbs ha ve 
al ways strug gled only for the exi sten ce and sur vi val. By ana li zing the 
hi sto ri cal do cu ments abo ut the ex pa tri a ti on of the Serbs from Ko so vo 
and Me to hi ja in the last three cen tu ri es (1690-2006), one can con clu de 
that from the for mer Old Ser bia (to day Ko so vo and Me to hi ja), ap pro-
xi ma tely 1.150.000 Serbs ha ve been vi o lently ex pel led, abo ut 200.000 
ha ve been kil led, and abo ut 150-200.000 ha ve been con ver ted to Islam. 
In the Mid dle Ages the re was no spe cial na me for this area, ex cept for 
the ge ne ral na me Ser bia. At the be gin ning of the XXI cen tury, the Al-
ba nian se pa ra tist ter ro rist mo ve ment re pre sents the gre at thre at to the 
se cu rity on the Bal kan, espe ci ally af ter the se i zu re of 10.887 km2 of the 
ter ri tory of Ser bia with the help of the we stern al li es. The Serbs ha ve 
the con sti tu ti o nal and hi sto ri cal right on Ko so vo and Me to hi ja, which 
is al ways ol der than the et hnic right, and the in ter na ti o nal law is al so 
on the si de of Ser bia, be ca u se the UN Char ter for bids the vi o lent se i zu-
re of parts of so ve re ign sta tes. The si ze of a na ti o nal com mu nity is not 
de ter mi ned by its si ze wit hin one part of the sta te, but in com pa ri son to 
the sta te as a who le, and ac cor ding to that cri te ria, the Al ba ni ans con sti-
tu te the na ti o nal mi no rity in Ser bia. No na ti o nal mi no rity in the world 
has had the right to its own sta te. A na ti o nal com mu nity can not dec la re 
it self a na tion or a na ti o nal mi no rity. The po li ti cal con se qu en ces of the 
ef fects of the Al ba nian se pa ra tist ter ro rist mo ve ment on the Bal kan at 
the be gin ning of the XXI cen tury warn UN and EU, be ca u se the dis-
in te gra tion pro ces ses on the Bal kan ha ven’t been fi nis hed, ac cor ding 
to the ir opi nion, and it is well known that the chan ge of the bor ders is 
fol lo wed by long and ex ha u sting wars.
Key words: Ser bia, Ko so vo and Me to hi ja, Bal kan, se cu rity, se i zu re, vi o len ce, 

ter ro rism
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Resume
The re gion of Ko so vo and Me to hi ja is a cen ter of Ser bian hi story 

and the sta te for ma tion, as well as a cen tral ter ri tory of me di e val Ser-
bian sta te. This re gion co vers 10887 squ a re ki lo me ters, or 12, 3 % of 
the who le sta te ter ri tory of Ser bia. Lo o king from the ge o po li ti cal and 
geo-stra te gic aspect, so far the re gion of Ko so vo and Me to hi ja has been 
a se cu rity mac ro-ram part of Ser bia. Even tho ugh the Uni ted Sta tes of 
Ame ri ca to get her with her al li es has used all me ans pro hi bi ted by in-
ter na ti o nal law to se i ze Ko so vo and Me to hi ja, lo o king from po li ti cal 
and le gal aspect, Ko so vo and Me to hi ja can ne ver exist as an in de pen-
dent sta te, due to the fact that the re ha ve ne ver been ele ments pre sent 
for for ma tion of Al ba nian sta te hood on this part of Ser bian ter ri tory. It 
was not Ser bia who had de fi ned the sta te bor ders with her ne ig hbo ring 
sta tes, but the in ter na ti o nal com mu nity, who did it on the ba sis of et-
hnic struc tu re of the po pu la tion and Tur kish (“def ter”)* bo oks. The se 
bor ders we re de ter mi ned on the Lon don Con fe ren ce in 1913, and af ter 
the re vi sion they we re fi nally con fir med on the Flo ren ce Con fe ren ce in 
26 July, 1926.

Ser bia holds le gal and hi sto ri cal right to Ko so vo and Me to hi ja, 
which has been ol der than et hnic right. It is al so sup por ted by in ter-
na ti o nal law, be ca u se of the Uni ted Na ti ons Char ter’s ban on for ce ful 
se i zu re of ter ri to rial parts of so ve re ign sta tes. 

One na ti o nal com mu nity’s po pu la tion is not de ter mi ned by the 
num ber of its po pu la tion wit hin one ter ri to rial part of the sta te, but by 
its num ber of po pu la tion wit hin the who le sta te, and on the ba sis of 
such cri te rion Al ba ni ans are a na ti o nal mi no rity in Ser bia. Now he re in 
the world so far a na ti o nal mi no rity has held right to its own sta te, nor 
one na ti o nal com mu nity has had right to de ter mi ne by it self was it the 
na tion or the na ti o nal mi no rity. The se i zu re of Ser bian ter ri tory, or the 
il le gal dec la ra tion of so-cal led in de pen dent sta te of Ko so vo by the Ko-
so vo in ter im par li a ment, and its re cog ni tion by the Uni ted Sta tes and 
her al li es has di rectly en co u ra ged na ti o nal ar ro gan ce of the Al ba ni ans 
(and still do ing so) to (Al ba no-) ter ro ri ze Serbs, un der the ir “Al ba nism” 
ide o logy and the form of ul tra-right or fa sci stic ter ro rism.

Be ing en co u ra ged by the Uni ted Sta tes, the Al ba ni ans will not 
gain sa tis fac tion only with the se ces sion of Ko so vo and Me to hi ja from 
Ser bia. In first pha se they will aim at cre a tion of “Gre at Ko so vo” with 
the parts of Ma ce do nia, Mon te ne gro and Eastern Ser bia, and af ter wards 
they will pro bably aim at ma king so me sort of al li an ce with Al ba nia. In 
that ca se, the ter ri tory con trol led by the Al ba ni ans wo uld co ver al most 
50000 squ a re ki lo me ters in ha bi ted by 6 – 6, 5 mil lion of the Al ba ni ans. 
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The cre a tion of gre at Al ba nian sta te on Bal kan wo uld en co u ra ge furt her 
ri se of ar ro gan ce of the Al ba ni ans in di rec tion of mi li ta rism, ex pan si-
on and hol ding ter ri to rial aspi ra ti ons to ward ne ig hbo ring sta tes, which 
wo uld pro bably re sult in open con flicts with Ser bia and Gre e ce, and it 
wo uld ine vi tably lead to the out bre ak of the Third Bal kan War. 

* Овај рад је примљен 18. јуна 2012. године а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
10. септембра 2012. године.
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