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НА ЗАПАДУ МАКЕДОНИЈЕ И НА 
ЈУГУ ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ*

Сажетак
Про во ка тив но ко ри шће ње бес пи лот не ле ти ли це са за ста-

вом „Ве ли ке Ал ба ни је“ у Бе о гра ду (14.10.2014.), из ја ва пре ми је ра 
Ал ба ни је о „ује ди ње њу Ал ба на ца Ал ба ни је и Ко со ва“ (05.04.2015.), 
и ору жа ни пре пад ал бан ских екс тре ми ста на по ли циј ску ста ни-
цу на се ве ру Ма ке до ни је (21.04.2015.), по но во су ак ту е ли зо ва ли 
ве ли ко ал ба ан ску на ци о нал ну иде ју, а ти ме и пи та ње мо гу ћег об-
на вља ња ет но се па ра ти стич ки мо ти ви са ног на си ља ал бан ских 
екс тре ми ста на Бал ка ну. По ла зе ћи од то га, рад је ре зул тат ис-
тра жи ва ња ко је је би ло усме ре но на тра га ње за од го во ром на 
пи та ње: Да ли на ју гу цен трал не Ср би је и на за па ду Ма ке до ни ји 
по сто ји те ро ри стич ки по тен ци јал ал бан ских екс тре ми ста, чи јим 
се ак ти ви ра њем мо же озбиљ ни је угро зи ти без бед ност у ре ги о ну? 
Са гла сно та ко од ре ђе ном про бле му и пред ме ту, циљ ис тра жи ва-
ња био је да се ана ли зом рас по ло жи вих са др жа ја иден ти фи ку ју 
и на уч но опи шу не ки од по го ду ју ћих фак то ра ко ји мо гу ути ца ти 
на по нов ну еска ла ци ју ал бан ског екс тре ми стич ко-те ро ри стич-
ког на си ља на том де лу Бал ка на. Ре зул та ти ма та ко усме ре ног 

* Рад је резултат истраживања у оквиру научноистраживачких пројеката: 1) Косово и 
Метохија између националног идентитета и евроинтеграција, који финансира Ми-
нистарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије (број пројекта: 
ИИИ 47023; руков. пројекта: проф. др Урош Шуваковић) и 2) Управљање полицијском 
организацијом у спречавању и сузбијању претњи безбедности у Републици Србији, који 
финансира и реализује Криминалистичко-полицијска академија у Београду, (циклус 
истраживања: 2015-2019 године; руков. пројекта: проф. др Дане Субошић).
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ис тра жи ва ња, иден ти фи ко ва ни су, ана ли зи ра ни и у ра ду на уч но 
опи са ни не ки од зна чај них фак то ра те ро ри стич ког по тен ци ја-
ла ал бан ских екс тре ми ста на ју гу цен трал не Ср би је и на за па ду 
Ма ке до ни је, и то: 1) не ста бил ност ме ђу др жав них и ме ђу ет нич-
ких од но са у ре ги о ну, 2) ал бан ске екс тре ми стич ке гру пе и ор га ни-
за ци је, 3) ве ли ко ал бан ска на ци о нал на иде ја и 4), ефек ти на си ља 
„Осло бо ди лач ке вој ске Ко со ва“ као „до бар при мер“ оства ри ва ња 
по ли тич ких ци ље ва на сил ним сред стви ма. Син те зом ре зул та та 
ана ли зе тих фак то ра, у ра ду се за кљу чу је да те ро ри стич ки по-
тен ци јал ал бан ских екс тре ми ста на ис тра жи ва ном ге о про сто ру 
Бал ка на, и да ље по сто ји. Због огра ни че но сти оби ма ра да, у ње му 
ни су ана ли зи ра ни и број ни дру ги фак то ри евен ту ал ног об на вља ња 
на си ља ал бан ских екс тре ми ста у ре ги о ну ко ји, сва ка ко, мо гу би ти 
пред мет бу ду ћих ис тра жи ва ња. 
Кључ не ре чи: ет но се па ра ти зам, те ро ри зам, ОВК, ОВПБМ, ОНА, АНА, 

Ал ба ни ја, Ср би ја, Ма ке до ни ја, Ко смет

НЕ СТА БИЛ НОСТ МЕ ЂУ ДР ЖАВ НИХ  
И МЕ ЂУ ЕТ НИЧ КИХ ОД НО СА У РЕ ГИ О НУ

Са без бед но сним про бле ми ма узро ко ва ним на си љем или 
прет њом на си љем ал бан ских екс тре ми ста да нас се, као и у прет-
ход ном вре мен ском пе ри о ду ду гог тра ја ња, су о ча ва ју че ти ри др-
жа ве на Бал кан ском по лу о стр ву (у да љем тек сту: Бал кан), и то: 
Ре пу бли ка Ср би ја (Ср би ја), Бив ша Ју го сло вен ска Ре пу бли ка Ма-
ке до ни ја (Ма ке до ни ја), Ре пу бли ка Цр на Го ра (Цр на Го ра) и Ре пу-
бли ка Грч ка (Грч ка). Пр ве три су бив ше ју го сло вен ске ре пу бли ке 
и кан ди да ти су за члан ство у Европ ској Уни ји (ЕУ), док је Грч ка 
чла ни ца ЕУ од 1981. го ди не. 

У кон тек сту на си ља ал бан ских екс тре ми ста, у ра ду се де-
таљ ни је ана ли зи ра ју ге о про стор за пад не Ма ке до ни је и ге о про стор 
ју га цен трал не Ср би је ко ји (у сми слу овог ра да) об у хва та те ри то-
ри је оп шти на Пре ше во, Бу ја но вац и Ме две ђа ко је се на ла зе ис точ-
но од Ко со ва и Ме то хи је (у да љем тек сту: Ко смет). Та два ге о про-
сто ра, ди рект но су и узроч но-по сле дич но (по прин ци пу „спо је них 
су до ва“) по ве за на са ге о про сто ри ма Бал ка на на ко ји ма пре те жно 
жи ве Ал бан ци, од но сно са ге о про сто ром Ал ба ни је као кан ди да та 
за члан ство у ЕУ, са ге о про сто ром Ко сме та као ауто ном не по кра ји-
не у са ста ву Ср би је, а по сред но – пре ко Ал ба ни је и Ко сме та, и са 
ге о про сто ри ма Ћа му ри је у Грч кој и Ма ле си је у Цр ној Го ри. По ред 
на си ља ал бан ских екс тре ми ста, Ср би ју, Ма ке до ни ју, Грч ку, Цр ну 
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Го ру и Ал ба ни ју по ве зу ју и дру ги за јед нич ки фак то ри ко ји узро-
ку ју ме ђу др жав ну и ме ђу ет нич ку не ста бил ност тих ге о про сто ра и 
ши рег ре ги о на на Бал ка ну. По ред ду бо ке ак ту ел не еко ном ске кри зе 
ко ја је нај о чи глед ни ја у Грч кој (ма да је са мо она чла ни ца ЕУ), све 
на ве де не др жа ве су су о че не и са уну тра шњим не ста бил но сти ма и 
број ним про тив реч но сти ма, за тег ну то сти ма и раз ли чи тим ин те ре-
си ма у ме ђу соб ним од но си ма. 

Ду го го ди шњи раз лог и из вор су ко бља ва ња и за тег ну то сти 
од но са из ме ђу Ср би је и Ал ба ни је, нај че шће је био ста тус Ко сме та 
у са ста ву Ср би је и бив ше Ју го сла ви је. Због охра бри ва ња ет но се па-
ра ти стич ких те жњи Ал ба на ца на Ко сме ту, из Ал ба ни је као њи хо ве 
ма тич не др жа ве, тај ге о про стор је, с раз ло гом, сма тран „епи цен-
тром“ не ста бил но сти не са мо Ср би је, Ју го сла ви је и Бал ка на, већ и 
Евро пе. Упр кос то ме и чи ње ни ци да пет др жа ва чла ни ца ЕУ (Грч-
ка, Ки пар, Шпа ни ја, Ру му ни ја и Сло вач ка) још увек ни су при зна ле 
са мо про гла ше ну „Ре пу бли ку Ко со во“, ЕУ је 2014. го ди не па ра фи-
ра ла Спо ра зум о ста би ли за ци ји и при дру жи ва њу са ње ним при вре-
ме ним ор га ни ма вла сти.

О не при хва тљи вом ста њу без бед но сти и људ ским пра ви ма 
на Ко сме ту, нај бо ље го во ри чи ње ни ца да ме ђу на род не сна ге на том 
де лу те ри то ри је Ср би је, још увек ни су на при хва тљи ву ме ру, све ле 
на си ље ал бан ских екс тре ми ста, ни ти су гра ђа ни ма, пре свих Ср-
би ма, обез бе ди ле за шти ту од кри ми на ла, пу ну сло бо ду кре та ња и 
по вра так прог на них на сво ја има ња и у сво је ста но ве и до ма ћин-
ства. Про ду же ни страх од не бе збед но сти, кри ми на ла и по на вља ња 
на си ља, и да нас пре суд но ути че на за о штра ва ње од но са и на по ве-
ћа ва ње ме ђу ет нич ке дис тан це из ме ђу Ср ба и Ал ба на ца. Исто вре-
ме но, не ки од ин ди ка то ра ја сно ука зу ју и на то да су ак ту ел ни уну-
тра шњи про бле ми Ко сме та узро ко ва ни и про бле ми ма еко ном ске 
не раз ви је но сти и бес пер спек тив но сти. Је дан од нај о чи глед ни јих, 
сва ка ко се пре по зна је у чи ње ни ци да је За пад на Евро па, 15 го ди на 
по сле ус по ста вља ња ме ђу на род них ми си ја на Ко сме ту, по но во за-
пљу сну та иле гал ним ми гра ци ја ма, углав ном Ал ба на ца са тог де ла 
те ри то ри је Ср би је. 

Ак ту ел ни од но си из ме ђу вла сти Ср би је и при вре ме них вла-
сти на Ко сме ту и да ље су ве о ма сло же ни. Чак ни на ме ра ЕУ да 
за др жи не про ме ње ним др жав не гра ни це на том де лу Бал ка на ни-
ти до бра во ља Ср би је да бри сел ским спо ра зу ми ма при хва ти све 
осим не за ви сно сти Ко сме та, не на и ла зе на при хва та ње Ал ба ни је. 
Упр кос про ти вље њу зва нич ни ка ЕУ, пре ми јер Ал ба ни је Еди Ра ма, 
из ја вом о то ме да је „Ује ди ње ње Ал ба на ца Ал ба ни је и Ко со ва, по-
што су они за пра во Ал бан ци ко ји жи ве у две ал бан ске др жа ве, (...) 
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не за о би ла зно и нео спор но...“, јав но про мо ви ше ста ру, али ра ни је 
ви ше скри ва ну иде ју о „ује ди ње њу Ал ба на ца Ал ба ни је и Ко со ва“.1) 
Том из ја вом, од 05. aприла 2015. го ди не, он се про ти ви и прин ци-
пи ма Кон такт гру пе, из 2005. го ди не, о фи нал ном ста ту су Ко сме та. 

Слич ни про бле ми по сто је и у од но си ма Ма ке до ни је и Ал-
ба ни је, пре све га због чи ње ни це да Ал ба ни ја на раз ли чи те на чи-
не охра бру је те жње Ал ба на ца у Ма ке до ни ји за осни ва њем њи хо ве 
те ри то ри јал не ауто но ми је. Та кви ме ђу др жав ни од но си пре суд но 
ути чу и на за о штра ва ње од но се и на по ве ћа ва ње ме ђу ет нич ке дис-
тан це из ме ђу Ма ке до на ца и Ал ба на ца као две ју до ми нант них ет-
нич ких за јед ни ца у Ма ке до ни ји. Не по вољ ном раз во ју си ту а ци је у 
том сми слу до при но си и ви сок ни во ауто ри тар но сти ак ту ел не вла-
сти ВМРО–ДПМНЕ ко ја, са на гла ском на су зби ја њу опо зи ци о ног 
де ло ва ња, про из во ди но ве по ли тич ке су ко бе у Ма ке до ни ји, овог 
пу та пре те жно из ме ђу Ма ке до на ца и Ма ке до на ца.

Не по вољ не од но се са Ал ба ни јом и, с тим у ве зи, не по вољ не 
уну тра шње ме ђу ет нич ке од но се из ме ђу Ма ке до на ца и Ал ба на ца, 
до дат но оп те ре ћу ју и ме ђу др жав ни од но си Ма ке до ни је и Грч ке, 
због ви ше де це ниј ског и ак ту ел ног оспо ра ва ња на зи ва Ма ке до ни-
је од стра не Грч ке, још од про гла ше ња ма ке дон ске не за ви сно сти 
с кра ја 1991. го ди не.2) С тре ће стра не, Ма ке до ни ја је су о че на и са 
ду го го ди шњим про бле мом у од но си ма са Бу гар ском ко ја ин си сти-
ра на „про бу гар ском“ ет нич ком по ре клу Ма ке до на ца и на оспо ра-
ва њу њи хо ве је зич ке и вер ске по себ но сти.

Јед ну од зна чај них ка рак те ри сти ка ве ћи не бал кан ских др жа-
ва чи ни и пре те жно пра во слав но-хри шћан ска ве ро и спо вест ста-
нов ни штва, као су прот ност ве ћин ској ка то лич ко–про те стант ској 
Евро пи, уз од ре ђе не из у зет ке у ко ји ма гра ђа ни ислам ске ве ро и спо-
ве сти има ју зна чај но уче шће (пре све га у Ал ба ни ји, али и у Бо-
сни и Хер це го ви ни, Ма ке до ни ји и у по је ди ним де ло ви ма Ср би је, 
укљу чу ју ћи по себ но Ко смет и Ра шко по лим ску област.). По ла зе ћи, 
по ред оста лог, од пра во слав не ве ро и спо ве сти и тра ди ци је, по је-
ди не др жа ве ре ги о на ни су ја сно опре де ље не из ме ђу ЕУ/НА ТО и 
Ру ске Фе де ра ци је, по себ но у ве зи са ак ту ел ном кри зом у Укра ји-
ни. Во ђе не тим раз ло зи ма, Ср би ја, Ма ке до ни ја и Бо сна и Хер це го-
ви на, ни су се при дру жи ле еко ном ским ме ра ма ЕУ,3) док ак ту ел на 

1) Ви де ти: Сло бод на Евро па, 07. 04. 2015, до ступ но на: http://www.slo bod na e vro pa.org/con-
tent/sta-je-stvar no-ra ma-re kao/26943085.html, при сту пље но: 06. 05. 2015.

2) John Shea, Ma ce do nia and Gre e ce: The Strug gle to De fi ne a New Bal kan Na tion, Mc Far land 
and Co. Inc., Jef fer son, 1997, pp. 211–310.

3) Dra gan Đu ka no vić, “The Pro cess of In sti tu ti o na li za tion of the EU’s CFSP in the We stern 
Bal kans Co un tri es du ring the Ukra i ne Cri sis“, Cro a tian In ter na ti o nal Re la ti ons Re vi ew, No. 
1/2015, Za greb 2015, pp. 81–106.



Обрад М. Стевановић ТЕРОРИСТИЧКИ ПОТЕНЦИЈАЛ  ...

15

Вла да Грч ке по ку ша ва да убла жи ме ре ко ји ма је прет ход на Вла да 
те др жа ве по др жа ла санк ци је ЕУ пре ма Ру ској Фе де ра ци ји.

По ред на ве де них фак то ра не ста бил но сти, у истом кон тек сту, 
по себ но је зна ча јан још је дан те ри то ри јал ни фак тор, у те о ри ји те-
ро ри зма по знат као „те ро ри стич ки тро у гло ви“. Реч је о ре ла тив но 
ма лим про сто ри ма ко ји за хва та ју те ри то ри је нај ма ње три др жа ве и 
омо гу ћа ва ју кре та ње љу ди из ме ђу њих у јед ном да ну. Про стор ко-
ји об у хва та Ко смет, за пад ну Ма ке до ни ју и Ал ба ни ју, гра ни чи се са 
ју го и сто ком цен трал не Ср би је, за па дом Грч ке, ис то ком Цр не Го ре 
и Ра шко по лим ском об ла шћу у Ср би ји, у чи јој су бли зи ни Бу гар ска, 
Тур ска и Бо сна и Хер це го ви на, чи ни сво је вр сни aлбански „злат ни 
тро у гао“, ко ји ско ро иде ал но од го ва ра по тре ба ма те ро ри ста и мо же 
се сма тра ти сво је вр сним „те ро ри стич ким тро у глом.“4) 

Ду го трај на су о че ност Ср би је, Ма ке до ни је, Грч ке и Цр не Го-
ре, као за ин те ре со ва них стра на, са уну тра шњим не ста бил но сти ма, 
број ним про тив реч но сти ма, за тег ну то сти ма и раз ли чи тим ин те ре-
си ма у ме ђу соб ним од но си ма, оне мо гу ћа ва њи хо ву ме ђу соб ну и 
њи хо ву за јед нич ку са рад њу са во де ћим су бјек ти ма ме ђу на род не 
за јед ни це у из на ла же њу за јед нич ког стра те шког од го во ра на ал-
бан ски екс тре ми зам. Та кво не је дин ство бал кан ских др жа ва сва ка-
ко по го ду је одр жа ва њу те ро ри стич ког по тен ци ја ла ал бан ских екс-
тре ми ста на Бал ка ну, укљу чу ју ћи и југ цен трал не Ср би је и за пад 
Ма ке до ни је. 

ТЕ РО РИ СТИЧ КИ ПРО ФИЛ АЛ БАН СКИХ 
ЕКС ТРЕ МИ СТИЧ КИХ ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА

За сно ван на ет нич ки мо ти ви са ној мр жњи и не то ле рант но-
сти ал бан ских на ци о на ли ста и ет но се па ра ти ста у од но си ма пре ма 
Ср би ма и при пад ни ци ма дру гих ет нич ких за јед ни ца на Бал ка ну, 
ал бан ски екс тре ми зам је про тив тих за јед ни ца и њи хо вих др жав-
них тво ре ви на узро ко вао на си ље ду гог исто риј ског тра ја ња. Кон-
ти ну и тет тог на си ља, ко је је ин тен зив ни је за по че то по сле аустро–
тур ских ра то ва (1683-1690; 1717-1737) и одр жа ва но то ком на ред на 
три ве ка, оп ште по знат је и на уч но ис тра жен фе но мен. Осни ва њем 
При зрен ске ли ге (1878), то на си ље се иде о ло шки и по ли тич ки про-
фи ли ше – уоб ли ча ва и ста вља у функ ци ју оства ри ва ња ве ли ко ал-
бан ске на ци о нал не иде је. Не по сред но по сле Пр вог бал кан ског ра-
та, вра ћа ња Ко сме та у са став Ср би је и ства ра ња Ал ба ни је (1912), 
на де ло ви ма те ри то ри ја са да шње Ср би је, Ма ке до ни је, Грч ке и Цр-

4) Chri stop her Har mon, Te ro ri zam da nas, Gol den Mar ke ting, Za greb, 2002, стр. 106-108.
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не Го ре на ко ји ма пре те жно жи ве Ал бан ци, оно по при ма ет но се па-
ра ти стич ки ка рак тер за сно ван, та ко ђе, на ве ли ко ал бан ској на ци о-
нал ној иде ји. 

Кључ ни но си о ци тог на си ља, то ком и по сле осло бо ди лач-
ких ра то ва Ср би је (1912-1918) и из ме ђу два свет ска ра та, би ле су 
ка чач ке, а то ком и по сле Дру гог свет ског ра та ба ли стич ке гру пе 
и ор га ни за ци је екс трем них Ал ба на ца. На си ље за сно ва но на њи-
хо вој тра ди ци ји, са не са гле ди во те шким по сле ди ца ма по ви тал не 
ин те ре се Ср би је, еска ли ра ло је кра јем по след ње де це ни је XX ве ка, 
на си љем ал бан ске екс тре ми стич ке па ра вој не гру пе, ка сни је и ор-
га ни за ци је, под на зи вом „Oслободилачка вој ска Ко со ва“ (ОВК).5) 
Еруп ци ја ору жа ног на си ља ОВК то ком 1998. го ди не, по др жа ног 
НА ТО агре си јом на та да шњу Са ве зну Ре пу бли ку Ју го сла ви ју 
(СРЈ), то ком 1999. го ди не, пре ра ста у јед ну од нај ра зор ни јих фа за 
ви ше де це ниј ске кри зе иза зва не ет но се па ра ти стич ки мо ти ви са ним 
на си љем ал бан ских екс тре ми ста про тив Ср би је и срп ског на ро да 
на Ко сме ту.6) 

Окон ча њем НА ТО агре си је (10. ју на 1999.), рас по ре ђи ва њем 
на Ко смет ме ђу на род них без бед но сних и ци вил них ми си ја (КФОР 
и УН МИК) и фор мал ном „де ми ли та ри за ци јом ОВК,“ ње ни ре сур-
си и ак тив но сти су штин ски ни су пре ста ли да по сто је. ОВК се та-
да фак тич ки тран сфор ми ше у по ли тич ке стран ке и у ин сти ту ци је 
при вре ме них и пре ла зних ор га на вла сти на Ко сме ту (КЗК и КПС), 
а кра јем 1999. и то ком 2000. го ди не, под ње ним ути ца јем до ла зи 
и до пре ли ва ња ал бан ског те ро ри зма са Ко сме та на југ цен трал не 
Ср би је и на за пад Ма ке до ни је.

Као ре зул тат тих ак тив но сти, на иде ји про ду же ња те ро ри зма 
ОВК, у при су ству и уз зна ње КФОР, на под руч ју оп шти на Пре-
ше во, Бу ја но вац и Ме две ђа та да се по ја вљу је ал бан ска екс тре ми-
стич ка па ра вој на ор га ни за ци ја под на зи вом „Осло бо ди лач ка вој-
ска Пре ше ва, Бу ја нов ца и Ме две ђе“ (ОВПБМ) и, убр зо за тим, на 
те ри то ри ји за пад не Ма ке до ни је, слич на ор га ни за ци ја под на зи вом 
„Осло бо ди лач ка на род на ар ми ја“ (ОНА). Обе су фор ми ра не са ци-
љем да, ко ри сте ћи ре сур се и ис ку ство ОВК, по кре ну ору жа не кам-
па ње на сво јим под руч ји ма, уз ко ри шће ње те ри то ри је Ко сме та као 
уто чи шта и ба зе за обу ку, опре ма ње и скла ња ње те ро ри ста и за 
пла ни ра ње и ко ор ди на ци ју из во ђе ња те ро ри стич ких опе ра ци ја.7) 

5) Ен гле ски: Ko so vo Li be ra tion Army (KLA); Aлбански: Us htria Çlirimtare e Kosovës (UÇK). 

6) Об рад Сте ва но вић, По себ но сти ал бан ског те ро ри зма на Ко со ву и Ме то хи ји (док тор ска 
ди сер та ци ја), Фа кул тет без бед но сти, Бе о град, 2008, стр. 30.

7) Исто, стр, 226.
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Њи хо вим де ло ва њем, про ду жен је рат ни ха ос у ре ги о ну, ге не ри-
сан ал бан ским те ро ри змом на Ко сме ту, а њи хо ви ци ље ви и ме то де 
де ло ва ња про тив вла сти Ср би је и Ма ке до ни је, су штин ски се ни су 
раз ли ко ва ле од ци ље ва и ме то да ОВК.

По ред њих, као вој но кри ло Фрон та за на ци о нал но ује ди ње-
ње Ал ба на ца, чиjи је осни вач Ре во лу ци о нар на пар ти ја Ал ба на ца 
из Ти ра не, кра јем 1999. го ди не, на ста је још јед на екс тре ми стич ка 
па ра вој на ор га ни за ци је под на зи вом „Ал бан ска на ци о нал на ар ми-
ја“ (АНА). Као уни ја свих ал бан ских екс тре ми стич ких ор га ни за-
ци ја на Бал ка ну, на ста ла је на па нал бан ској на ци о нал ној иде ји и 
на ис ку стви ма ор га ни зо ва ња, фи нан си ра ња и де ло ва ња ОВК, са 
ци љем да се на истим прин ци пи ма де ло ва ња об је ди не све на о ру-
жа не гру пе Ал ба на ца у Ср би ји, Ма ке до ни ји, Цр ној Го ри и Грч кој. 
Ор га ни за ци о ни са став АНА чи не ње не ди ви зи је обра зо ва не по те-
ри то ри јал ном прин ци пу.8) 

На кон де ми ли та ри за ци је (раз о ру жа ва ња и рас пу шта ња) 
ОВПБМ, (по ло ви ном 2001. го ди не), не ки ње ни при пад ни ци су се 
по ву кли на те ри то ри ју Ко сме та и у Гњи ла ну обра зо ва ли „Осло бо-
ди лач ку вој ску ис точ ног Ко со ва“, са ци љем да те ри то ри ју оп шти на 
Пре ше во, Бу ја но вац и Ме две ђа при по је Ко сме ту.9) На кон што је, 
не што ка сни је, де ми ли та ри зо ва на и ОНА у Ма ке до ни ји, и фор мал-
но и фак тич ки је оста ла да по сто ји је ди но АНА. На рав но, број ни 
ин ди ка то ри ука зу ју на то да фор мал ном де ми ли та ри за ци јом ОВК, 
ОВПБМ и ОНА, њи хов екс тре ми стич ки по тен ци јал ни је са свим 
пре стао да по сто ји, већ је са мо ума њен и за мр знут. О то ме, на увер-
љив на чин, го во ре број ни до га ђа ји, од екс пло зи ја на си ља ши ро ких 
раз ме ра, на Ко сме ту. у пе ри о ду од 17-20. мар та 2004. го ди не, до 
по след њег ору жа ног на па да ве ће гру пе ал бан ских екс тре ми ста са 
озна ка ма ОВК на по ли циј ску ста ни цу код се ла Го шин це у бли зи ни 
Ку ма но ва на се ве ру Ма ке до ни је, у но ћи из ме ђу 20. и 21. апри ла 
2015. го ди не.10)

С тим у ве зи, јед но од кључ них пи та ња за бу дућ ност ре ги о на 
мо же се фор му ли са ти на сле де ћи на чин: Да ли се та кав по тен ци јал 
фор мал но де ми ли та ри зо ва них ОВК, ОВПБМ, и ОНА и фор мал-
но не де ми ли та ри зо ва не АНА, мо же ква ли фи ко ва ти те ро ри стич ком 
прет њом без бед но сти ре ги о на? Упр кос не ким оспо ра ва ју ћим ста-

8) Ра до слав Га ћи но вић, Оти ма ње Ко со ва и Ме то хи је, НИЦ „Вој ска“, Бе о град, 2004., стр. 
165.

9) Ал бан ски те ро ри зам и ор га ни зо ва ни кри ми нал на КиМ, Вла да Ре пу бли ке Ср би је, Бе о-
град, 2003, стр. 14-16.

10) Ку рир, днев ни лист, Бе о град, 22 април 2015.
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во ви ма, ви ше је раз ло га за по твр дан од го вор на то пи та ње. Пре све-
га, број на ис тра жи ва ња су по ка за ла да су на си ље ОВК, ОВПБМ и 
ОНА ка рак те ри са ла сва (нео п ход на и до вољ на) обе леж ја ко ја сва-
ко на си ље чи не те ро ри стич ким.11) Те ро ри стич ки ка рак тер на си ља 
ОВК на Ко сме ту и те ро ри стич ки про фил ОВК, као кључ ног но си-
о ца тог на си ља, по твр ди ли су и Са вет без бед но сти УН, па чак и 
зва нич ни ци САД. 

Са вет без бед но сти, ре зо лу ци ја ма број 1160, 1199, и 1203 из 
1998. го ди не, ин ди рект но али ја сно ка рак те ри ше ОВК те ро ри стич-
ком ор га ни за ци јом, осу да ма „..свих ака та те ро ри зма из вр ше них од 
стра не ОВК или би ло ко је дру ге гру пе или по је дин ца...“ Са гла сно 
то ме, и спе ци јал ни иза сла ник САД за Бал кан, ам ба са дор Ро берт 
Гел бард на кон фе рен ци ји за но ви на ра 23. фе бру а ра 1998. го ди не, 
по ред оста лог из ја вљу је: „Ду бо ко смо уз не ми ре ни и енер гич но 
осу ђу је мо не при хва тљи во на си ље ко је спро во де те ро ри стич ке гру-
пе на Ко со ву“. „ОВК је, без сва ке сум ње, те ро ри стич ка гру па“.12) 
Не што ка сни је, у на ме ри да прет ход ну из ја ву убла жи, Гел бард из-
ја вљу је: „ОВК је по чи ни ла те ро ри стич ке ак те, али је САД за кон ски 
не по сма тра те ро ри стич ком ор га ни за ци јом“.13) 

По ла зе ћи од то га да су и ОВПБМ, ОНА и АНА не спор ни 
след бе ни ци иде је, тра ди ци је, ре сур са и ис ку ства ОВК, ја сно је да 
су и те екс тре ми стич ке гру пе те ро ри стич ки про фи ли са не. Чи ње-
ни ца да је ве ћи на од њих фор мал но де ми ли та ри зо ва на и рас пу-
ште на,14) са мо де ли мич но ума њу је опа сност од то га да се оне, у 
про ме ње ним ге о по ли тич ким окол но сти ма, по но во вра те на си љу 
као сред ству за оства ри ва ње за јед нич ких ет но-се па ра ти стич ких 
ци ље ва, на ште ту те ри то ри јал ног ин те гри те та Ср би је и Ма ке до-
ни је. Да ли ће и ка да ће до тих окол но сти до ћи, за ви си ће пре све га 
од ин те ре са, на ме ра и по ли ти ке кључ них су бје ка та ме ђу на род не 
за јед ни це, а тек за тим и де ли мич но, и од по ли ти ке и стра те ги је 
ре ша ва ња пи та ња ме ђу ет нич ких од но са у Ср би ји и Ма ке до ни ји.

11) Ви ше о то ме у: Ра до слав Га ћи но вић, Оти ма ње Ко со ва и Ме то хи је, НИЦ „Вој ска“, Бе о-
град, 2004., стр. 94-15; и Об рад Сте ва но вић, „Те ро ри стич ка обе леж ја на си ља ал бан ских 
екс тре ми ста на Ко со ву и Ме то хи ји“, у збор ни ку ра до ва: На си ље у Ср би ји – узро ци, об-
ли ци, по сле ди це и дру штве не ре ак ци је, том 1, КПА, Бе о град, 2014.

12) Fran ce Press, 23.02.1998. го ди не.

13) Xa vi er Ra u fer, Pret nja Evro pi – Al ban ska ma fi ja, Fo rum za bez bed nost i de mo kra ti ju, Be o-
grad, 2005, str. 134.

14) Ви ше о то ме у: Об рад Сте ва но вић и др, „Пре вен ци ја ет нич ки мо ти ви са ног те ро ри зма у 
Ре пу бли ци Ср би ји: Сту ди ја слу ча ја - Бу ја но вац, Пре ше во, Ме две ђа“, Те ме, бр. 4/2012, 
Ниш, 2012.
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ВЕ ЛИ КО АЛ БАН СКА НА ЦИ О НАЛ НА ИДЕ ЈА  
И АЛ БАН СКИ ЕТ НО-СЕ ПА РА ТИ ЗАМ

По ла зе ћи од иде о ло шких осно ва, те ро ри зам се обич но кла-
си фи ку је на: анар хи стич ки, ре во лу ци о нар ни, кон тра ре во лу ци о-
нар ни, на ци о на ли стич ки (ра сни), вер ски и ет но-се па ра ти стич ки.15) 
Иде о ло шки ко ре ни ал бан ског те ро ри зма и на стан ка ОВК и дру гих 
те ро ри стич ких ор га ни за ци ја на Бал ка ну (ОВПБМ, ОНА, АНА), 
мо гу се тра жи ти у ве ли ко ал бан ској на ци о нал ној иде ји. Про је кат 
„Ве ли ке Ал ба ни је“, ве зу је се за ор га ни за ци ју под на зи вом „Ли га 
– Са вез за од бра ну пра ва ар ба на шког на ро да“, по зна ти ју као „Ар-
ба на шка“, „Ал бан ска“ или „Пр ва при зрен ска ли га“, ко ју је кра јем 
Ве ли ке ис точ не кри зе (1875-78), уочи Бер лин ског кон гре са, 1878. 
го ди не у При зре ну, осно вао Цен трал ни ре во лу ци о нар ни ко ми тет 
за од бра ну на ци о нал них пра ва Ал ба на ца.16) 

Упр кос то ме што, ал бан ска ве ли ко др жав на иде ја ни је на ста-
ла као аутен тич ни из раз ал бан ског на ци о нал ног по кре та, већ пре 
све га као из раз во ље ве ли ких си ла, ње ни глав ни ци ље ви би ли су да 
срп ске (са да и ма ке дон ске), грч ке и цр но гор ске те ри то ри је у ко јим 
а жи ве Ал бан ци, у тре нут ку рас па да Тур ске им пе ри је, не при пад-
ну ма тич ним др жа ва ма, већ да се укљу че у са став бу ду ће „Ве ли-
ке Ал ба ни је.“ У про стор но ге о граф ском сми слу, ства ра ње „Ве ли ке 
Ал ба ни је“ под ра зу ме ва ло је ет но-про стор но, вој но стра те гиј ско и 
по ли тич ко-те ри то ри јал но об ли ко ва ње и ме ђу на род но прав но ве ри-
фи ко ва ње но ве ал бан ске др жа ве ко ја би укљу чи ва ла све про сто ре 
Бал ка на на се ље не Ал бан ци ма, без об зи ра на то ко ме они при па да ју 
у исто риј ском и др жав но-прав ном сми слу.17)

Иде ју „Ве ли ке Ал ба ни је“, екс трем ни Ал бан ци, по себ но на 
Ко сме ту, у Ма ке до ни ји и на ју гу цен трал не Ср би је, сна жно су 
по др жа ва ли и сле ди ли, што не ки чи не и да нас. Иде ја о одва ја њу 
те ри то ри ја на ко ји ма жи ве Ал бан ци од њи хо вих др жа ва и њи хо-
во при па ја ње Ал ба ни ји, као кон кре ти за ци ја вел ко ал бан ске иде је, 
би ла је и оста ла основ на пре о ку па ци ја ка ко ал бан ских ет но-се-
па ра ти ста и ли де ра ван Ал ба ни је, та ко и ал бан ских екс тре ми ста 
и ли де ра у Ал ба ни ји, од ње ног на стан ка до да нас. О то ме го во ре 
број ни до га ђа ји и исто риј ски из во ри: од Дру ге при зрен ске ли ге и 

15) Shri stop her Har mon, Te ro ri zam da nas, Gol den Mar ke ting, Za greb, 2002., стр. 23; и Paul Wil-
kin son, Te ro ri zam pro tiv de mo kra ci je, Gol den Mar ke ting, Za greb, 2002, стр. 35.

16) Сла вен ко Тер зић, Ко со во и Ме то хи ја у 20. ве ку – по ли тич ке, иде о ло шке, де мо граф ске и 
ци ви ли за циј ске ко ор ди на те, ру ко пис, Исто риј ски ин сти тут СА НУ, Бе о град, 2005.

17)  Об рад Сте ва но вић, По себ но сти ал бан ског те ро ри зма на Ко со ву и Ме то хи ји, док тор ска 
ди сер та ци ја, Фа кул тет без бед но сти, Бе о град, 2008, стр. 156-158.
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Бу јан ске кон фе рен ци је, пре ко Плат фор ме за ре ше ње ал бан ског на-
ци о нал ног пи та ња, Ал бан ске ака де ми је на у ка из 1998. го ди не,18) до 
про во ка тив ног ко ри шће ња бес пи лот не ле ти ли це са за ста вом „Ве-
ли ке Ал ба ни је“ на фуд бал ској утак ми ци ре пре зен та ци ја Ср би је и 
Ал ба ни је, у Бе о гра ду, 14. ок то бра 2014. го ди не19) и ци ти ра не из ја ве 
пре ми је ра Ал ба ни је Еди Ра ме, од 05. aприла 2015. го ди не. 

Се па ра ти зам ал бан ских екс тре ми ста охра бри ва ли су и број-
ни дру ги ет нич ки – на ци о на ли стич ко – се па ра ти стич ки по кре ти 
ко ји су се у оства ри ва њу сво јих по ли тич ких ци ље ва ко ри сти ли 
те ро ри змом и у то ме по не кад успе ва ли. На то ука зу је и исто ри ја 
по ли тич ког на си ља пре ма ко јој је ет но се па ра ти зам још увек чест 
мо тив те ро ри стич ких кам па ња у све ту.20) У на сто ја њу да се одво је 
од по сто је ће др жа ве и да се при по је ет нич ки срод ној др жа ви, ко ри-
сте ћи се те ро ри змом, на ци о на ли стич ки те ро ри сти и се па ра ти сти 
по ка зу ју од ре ђен ни во слич но сти са ан ти ко ло ни јал ним по кре ти-
ма, чи ме се, по ред дру гих ар гу ме на та, че сто об ја шња ва и њи хо ва 
рас про стра ње ност, сна га, спо соб ност и успе шност у оства ри ва њу 
стра те гиј ских по ли тич ких ци ље ва. Осе ћа ју ћи не ка да ира ци о нал ну 
при вр же ност сво јој за јед ни ци, ра си или кул ту ри, ет но на ци о на ли-
сти су че сто спрем ни да иду до крај њих гра ни ца да би оства ри ли 
сво је се па ра ти стич ке ци ље ве.21) 

Исто ри ја на ци о на ли стич ких гру па, та ко ђе, по ка зу је ви сок 
ни во њи хо ве спо соб но сти у по гле ду одр жа ва ња ду го трај них кам-
па ња и мо би ли са ња нео п ход не по др шке су на род ни ка. Њи хов ет-
нич ки иден ти тет има трај ни ји и сна жни ји ути цај на људ ско по на-
ша ње, а ет нич ке осо бе но сти, ма ни фе сто ва не за јед нич ким је зи ком 
и кул ту ром и об ли ко ва не за јед нич ком исто ри јом и вред но сти ма, 
да нас су ве о ма зна чај не.22) По ред то га, за раз ли ку од „др жа ве“, ко ја 
се мо же са сто ја ти од не ко ли ко на ци о нал них за јед ни ца, сва ку па и 
ал бан ску ет нич ку за јед ни цу на Бал ка ну ка рак те ри ше пу ни сми сао 
је зич ке, кул тур не, ет нич ке и не ка да вер ске ко хе зи је, што те ро ри-
зму пру жа низ по год но сти.

Ет но те ро ри зам, та ко ђе, до во ди до по ла ри за ци је дру гих ет-
нич ких гру па, и при мо ра ва их да се удру же са те ро ри сти ма или да 

18) Plat for me per gjid hien e ces htjes kom be ta re shqip ta re, Ti ra ne, 20. ок то бра 1998, стр. 43.

19) По ли ти ка, днев ни лист, Бе о град, 15. ок то бар 2014. го ди не.

20) Paul Wil kin son, Te ro ri zam pro tiv de mo kra ci je, Gol den Mar ke ting, Za greb, 2002, стр. 68.

21) Shri stop her Har mon, Te ro ri zam da nas, Gol den Mar ke ting, Za greb, 2002, стр. 42. 

22) Paul Wil kin son, Te ro ri zam pro tiv de mo kra ci je, Gol den Mar ke ting, Za greb, 2002, стр. 41-42.
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се окре ну про тив њих.23) Чак и на ци о на ли стич ке гру пе ко је има ју 
ма њин ску по др шку сво јих ет ни ци те та мо гу сте ћи по ли тич ки зна чај 
због ду бо ких ко ре на у на ци о нал ној кул ту ри чи ји су они, ка ко твр де, 
аутен тич ни пред став ни ци. Уко ли ко на ци о на ли стич ко-те ро ри стич-
ки по крет при до би је по др шку ве ћег де ла сво јих су на род ни ка, а ти-
ме и ле ги ти ми тет де ло ва ња у име њих, та да он има сна жан те мељ 
за оспо ра ва ње вла сти, по ред оста лог и на ме та њем су на род ни ци ма 
осе ћа ја обес пра вље но сти, по тла че но сти и огор че но сти, ко ја упра-
во до ла зи од те вла сти. Те чи ње ни це, ско ро без из у зет ка, пред ста-
вља ле су обра зац по на ша ња ЕТА-е у Шпа ни ји, ИРА-е у Се вер ној 
Ир ској, по кре та на Кор зи ци, али и ОВК, ОВПБМ и ОНА на Бал-
ка ну.24) 

Осим то га што су ти пи чан при мер спо ја ет но се па ра ти зма и 
на ци о на ли зма, ал бан ски екс тре ми сти су и из у зе тан при мер спе ци-
фич не ме ша ви не ко му ни стич ко-ста љи ни стич ке, на ци о на ли стич-
ко-фа ши стич ке и ислам ско-фун да мен та ли стич ке вер ске иде о ло ги-
је, иако та ква ком би на ци ја, на пр ви по глед, ни је ло гич на. О то ме 
све до че број ни до ка зи. Мар ти Ах ти са ри та ко на во ди: „Про це на 
јед ног мог стра ног по зна ни ка је би ла да по ло ви ну ОВК чи не на-
ци сти, а оста так ста љи ни сти.25) Али ја Изет бе го вић та ко ђе ис ти че 
„да Ал бан ци има ју марк си стич ко-ле њи ни стич ку иде о ло ги ју и да је 
то кон тра про дук тив но“.26) Ше ик Мо ха мед Сту бла, пред сед ник Ал-
бан ског исла ми стич ког дру штва у Лон до ну, из ја вљу је: „ОВК је ал-
бан ска исла ми стич ка ор га ни за ци ја фор ми ра на са ци љем да бра ни 
свој на род, сво ју до мо ви ну и сво ју ре ли ги ју свим рас по ло жи вим 
сред стви ма“.27) Уз све то, тра ди ци о нал но вас пи та ње Ал ба на ца у 
ду ху по зна те кри ла ти це из Ка ну на Ле ке Ду ка ђи ни ја: „ве ра Ал ба-
на ца ни је ни Цр ква, ни џа ми ја – ве ра Ал ба на ца је ал бан ство“,28) на 
ко ју се Ал бан ци че сто по зи ва ју, ја сно ука зу је на тра ди ци о нал ни 
при мат на ци је над ве ром код Ал ба на ца. У по ре ђе њу са ПЛО, на 
при мер, иде о ло шка обо је ност ет но се па ра ти стич ког де ло ва ња ОВК 

23) Džo na tan R. Vajt, Te ro ri zam, Alek san dri ja Press, Be o grad, 2004, стр. 227.

24) Об рад Сте ва но вић, По себ но сти ал бан ског те ро ри зма на Ко со ву и Ме то хи ји, док тор ска 
ди сер та ци ја, Фа кул тет без бед но сти, Бе о град, 2008, стр. 153.

25) Жи ва дин Јо ва но вић, Ко сов ско огле да ло, Бе о град ски фо рум за свет рав но прав них, Бе о-
град, 2006, стр. 53.

26) Агим Зо гај, Све до че ње о пу ту сло бо де, Зе ри, При шти на, 2000., стр. 37.

27) Xa vi er Ra u fer, Pret nja Evro pi – Al ban ska ma fi ja, Fo rum za bez bed nost i de mo kra ti ju, Be o-
grad, 2005, str. 134.

28) Зо ран Сти јо вић, Ко смет – мо је све до че ње, из да ње ауто ра, Бе о град, 2007, стр. 15.
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на Ко сме ту, за и ста се мо же оце ни ти ви ше на ци о на ли стич ком не го 
вер ском.29) 

ЕФЕК ТИ НА СИ ЉА ОВК КАО „ДО БАР ПРИ МЕР“

Пре о вла ђу ју ћи јав ни ста во ви пред став ни ка ал бан ске на ци-
о нал не за јед ни це на Ко сме ту, као и јав ни ста во ви пред став ни ка 
САД, НА ТО и ве ћи не др жа ва ЕУ, ука зу ју на то, да је оства ре ње 
крај њег по ли тич ког ци ља, за сно ва ног на ве ли ко ал бан ској на ци о-
нал ној иде ји, де фи ни са ног као одва ја ње Ко сме та од Ср би је, ства-
ра ње не за ви сне и ме ђу на род но при зна те „Ре пу бли ке Ко со во“ и 
ње но ује ди ње ње са Ал ба ни јом, са мо пи та ње вре ме на. Да ли ће се 
та ква оче ки ва ња оства ри ти или не и да ли ће та ко ство ре на но-
ва др жа ва на Бал ка ну би ти спо соб на за са мо стал ни жи вот, вре ме 
ће тек по ка за ти. Чи ње ни ца је ипак, да су ОВК и дру ги но си о ци 
ал бан ског те ро ри зма на Ко сме ту, по ред оства ре ња сво јих ци ље ва 
опе ра тив ног и сред њег ни воа, бар де ли мич но, оства ри ли и сво је 
по ли тич ке ци ље ве.30) 

Та кав успех ОВК, до ка зив је, пре све га: 1) трај но про ме ње-
ном ет нич ком струк ту ром ста нов ни штва на Ко сме ту; 2) по вла че-
њем вој ске, по ли ци је и дру гих др жав них ор га на СРЈ и Ср би је са 
Ко сме та и ус по ста вља њем при вре ме них ор га на по кра јин ске и ло-
кал не са мо у пра ве на Ко сме ту под окри љем ОУН, чи ме је, за са да 
при вре ме но, огра ни чен др жав ни су ве ре ни тет и те ри то ри јал ни ин-
те гри тет Ср би је на том де лу сво је те ри то ри је; и по себ но 3) при зна-
ва њем са мо про гла ше не „Ре пу бли ке Ко со во“, од ве ли ког бро ја, али 
не и од свих, нај моћ ни јих др жа ва све та и чла ни ца Ује ди ње них на-
ци ја.31) Успех ОВК зна чио је и успех ње них ли де ра ко ји су пре шли 
пут од те ро ри ста до „углед них по ли ти ча ра.“ О та квој тран сфор-
ма ци ји нај ре чи ти је го во ре при ме ри Ха ши ма Та чи ја, Ра му ша Ха-
ра ди на ја, Аги ма Че куа и ве ћи не оста лих ли де ра ОВК ко је, упр кос 
њи хо вој не спор ној те ро ри стич кој и кри ми нал ној про шло сти, ве ли-
ки број Ал ба на ца сма тра нај у глед ни јим и нај за слу жни јим су на род-
ни ци ма за не спор не успе хе на пу ту ге о по ли тич ке тран сфор ма ци је 

29) Об рад Сте ва но вић, По себ но сти ал бан ског те ро ри зма на Ко со ву и Ме то хи ји, док тор ска 
ди сер та ци ја, Фа кул тет без бед но сти, Бе о град, 2008, стр. 155, 162.

30) Об рад Сте ва но вић, „Ефек ти ал бан ског те ро ри зма на Ко со ву и Ме то хи ји“, Збор ник ра до-
ва, број 1/2015, Фи ло зоф ски фа кул тет у При шти ни, К. Ми тро ви ца, 2015.

31) Ви ше о то ме у: Об рад Сте ва но вић, „Објек ти на па да и по сле ди це ал бан ског те ро ри зма 
на Ко со ву и Ме то хи ји“, у збор ни ку ра до ва: Ко со во и Ме то хи ја 1912 – 2012, Ко сов ска 
Ми тро ви ца, 2012, стр. 762-767.
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Ко сме та, од ауто ном не по кра ји не у Ср би ји ка „Ре пу бли ци Ко со во“ 
у са ста ву „Ве ли ке Ал ба ни је“.32)

Кључ на уло га ме ђу на род них су бје ка та у том успе ху ОВК, 
са да је већ пот пу но раз от кри ве на и ап со лут но не спор на. Без ње, 
ОВК би би ла вр ло бр зо раз о ру жа на, де ми ли та ри зо ва на и све де на 
на мар ги нал ну кри ми нал ну гру пу, о че му до вољ но ја сно го во ри 
и след ње них успо на и па до ва то ком 1998. и 1999. го ди не. Лет ња 
ан ти те ро ри стич ка опе ра ци ја без бед но сних сна га Ср би је уз огра-
ни че ну по др шку Вој ске СРЈ, прак тич но је до ве ла ОВК до пот пу-
ног вој ног по ра за. Уз по моћ Ве ри фи ка ци о не ми си је ОЕБС, ОВК 
је по но во ожи ве ла, ре ор га ни зо ва на и кон со ли до ва на. На кон то га, 
то ком агре си је НА ТО на СРЈ, 1999. го ди не, ОВК је по но во до жи ве-
ла пот пу ни по раз, али са мо за крат ко. Са до ла ском ме ђу на род них 
сна га на Ко смет, под њи хо вим окри љем и под из го во ром „де ми ли-
та ри за ци је“, за по че ла је ње на тран сфор ма ци ја у при вре ме не ор га-
не По кра ји не.33) 

Ти ме је, исто вре ме но, за по чео про цес ле ги ти ми за ци је те ро-
ри стич ког на си ља ОВК, и на ста вљен про цес на гла ше ног и упор-
ног озна ча ва ња Ср би је крив цем за еска ла ци ју укуп ног на си ља и 
про цес при пи си ва ња свих зло чи на учи ње них на Ко сме ту, без бед-
но сним сна га ма СРЈ и Ср би је. Те ро ри сти су та ко озна че ни бор-
ци ма за сло бо ду, а бор ци про тив те ро ри зма зло чин ци ма. Крај њи 
ре зул тат та квог, пре све га по ли тич ког и про па ганд ног, ути ца ја нај-
моћ ни јих су бје ка та ме ђу на род не за јед ни це био је при зна ње са мо-
про гла ше не „Ре пу бли ке Ко со во“ од стра не ве ли ког бро ја др жа ва 
све та укљу чу ју ћи и не ке од нај моћ ни јих, чи ме је то те ро ри стич ко 
на си ље и фор мал но ле ги ти ми зо ва но. Све сне да би та ко ство ре на 
др жа ва, осим то га што би би ла не спо соб на за са мо ста лан жи вот, 
до дат но угро зи ла ре ги о нал ни, али и свет ски мир и без бед ност, ве-
ћи на др жа ва свет ске за јед ни це се ипак про ти ви ре а ли за ци ји та квог 
про јек та. 

Та кво при зна ва ње са мо про гла ше не „Ре пу бли ке Ко со во“, као 
кључ ног ко ра ка до ује ди ње ња те „ре пу бли ке“ са Ал ба ни јом има ло 
је зна чај на гра де ОВК за уво ђе ње САД и НА ТО на Ко смет. Био је 
то је дан од нај о чи глед ни јих при ме ра при ме не стра те ги је двој них 
стан дар да САД и ње них са ве зни ка у ме ђу на род ним од но си ма. Је-
ди но ло ги ком те стра те ги је, мо же се об ја сни ти обра зац по ко ме се 
Ју го сла ви ја мо гла де ли ти на ви ше др жа ва, али не и Бо сна и Хер-

32) Об рад Сте ва но вић, „Ефек ти ал бан ског те ро ри зма на Ко со ву и Ме то хи ји“, Збор ник ра до-
ва, број 1/2015, Фи ло зоф ски фа кул тет у При шти ни, К. Ми тро ви ца, 2015.

33) Об рад Сте ва но вић, По себ но сти ал бан ског те ро ри зма на Ко со ву и Ме то хи ји, док тор ска 
ди сер та ци ја, Фа кул тет без бед но сти, Бе о град, 2008, стр. 30-31.
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це го ви на и Хр ват ска, или по ко ме се, одва ја њем Ко сме та мо же де-
ли ти Ср би ја, али се по сле то га не мо же де ли ти Ко смет, или са да 
Укра ји на, на при мер. Осло њен на ту стра те ги ју, ана ли зи ран при-
мер рет ког успе ха ко ји је ОВК оства ри ла у ко ри шће њу те ро ри зма 
за оства ри ва ње по ли тич ких ци ље ва, уз при до би ја ње ме ђу на род не 
по мо ћи и по др шке у њи хо вом оства ри ва њу, крај ње је охра бру ју ћи 
и мо ти ви шу ћи фак тор и узор број ним екс тре ми стич ким ал бан ским 
гру па ма и ор га ни за ци ја ма на Бал ка ну, укљу чу ју ћи и фор мал но де-
ми ли та ри зо ва не и не де ми ли та ри зо ва не ал бан ске екс тре ми стич ке 
гру пе и ор га ни за ци је на те ри то ри ји Ма ке до ни је и Ср би је, али и 
дру гим ет но се па ра ти стич ким сна га ма у све ту.

Из о ста нак по нов не еска ла ци је на си ља ал бан ских екс тре-
ми ста, по сле мар тов ског на си ља из 2004. го ди не, хи по те тич ки се 
мо же об ја сни ти, нај ма ње, са три раз ло га. Пр ви је, без сум ње, за-
до вољ ство ал бан ских екс тре ми ста и ли де ра, за њих по вољ ним, 
ак ту ел ним раз во јем ге о по ли тич ке и ет но граф ске си ту а ци је на Ко-
сме ту, од но сно при зна ва њем са мо про гла ше не „Ре пу бли ке Ко со во“ 
и ви со ким оче ки ва њи ма од бри сел ских пре го во ра. Дру ги је, сва ка-
ко, из о ста ја ње ме ђу на род не по др шке ал бан ском ет но се па ра ти зму 
на ју гу цен трал не Ср би је и на за па ду Ма ке до ни је, док се тре ћи 
мо же пре по зна ти у, још увек не до вољ но јав ном, ста ву по је ди них 
пред став ни ка ме ђу на род них сна га на Ко сме ту, пре ма ко јем „про-
бле ма не ма та мо где не ма Ср ба“ као по тен ци јал них ме та ет нич ки 
мо ти ви са них на па да. У том кон тек сту, Ср би за екс трем не Ал бан це 
пред ста вља ју Ср би ју про тив ко је се они бо ре, а за ме ђу на род ну за-
јед ни цу, они су ма ла ма њи на због ко је се про блем одр жа ва.34) 

Про це не да љег раз во ја без бед но сне си ту а ци је за сно ва не на 
ана ли зи ра ним фак то ри ма, ја сно ука зу ју на то, да те ро ри зам ал бан-
ских се па ра ти ста мо же по но во по ста ти пре о вла ђу ју ћи об лик угро-
жа ва ња без бед но сти Ср би је и Ма ке до ни је, а ти ме и Грч ке и Цр не 
Го ре. Он сва ка ко мо же би ти је дан од кључ них фак то ра не ста бил но-
сти у тим др жа ва ма, мо же ду го роч но ге не ри са ти на пе то сти уну тар 
њих, из ме ђу њих и из ме ђу њих – са јед не, и Ал ба ни је – са дру ге 
стра не. Не ке дру ге исто риј ске те жње мо гу узро ко ва ти и тен зи је из-
ме ђу Ма ке до ни је и Грч ке, као и из ме ђу Ма ке до ни је и Бу гар ске. При 
то ме не тре ба ис пу сти ти из ви да и исто риј ске ин те ре се Тур ске и 
Ита ли је на про сто ри ма Бал ка на и, по себ но, мо гу ћи озбиљ ни ји про-
дор и ути цај екс тре ми ста „Ислам ске др жа ве“ на исла ми зо ва не де-
ло ве те ри то ри је Ср би је и Ма ке до ни је.

34) Об рад Сте ва но вић, По себ но сти ал бан ског те ро ри зма на Ко со ву и Ме то хи ји, док тор ска 
ди сер та ци ја, Фа кул тет без бед но сти, Бе о град, 2008, стр. 395.
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Ob rad М. Ste va no vic

THE TER RO RIST PO TEN TIAL OF 
ALBANIAN EX TRE MISTS IN WE STERN 
MACEDONIA AND SO UT HERN SER BIA

Re su me
Con ti nued exi sten ce of et hni cally mo ti va ted vi o len ce by Al ba-

nian ex tre mists di rec ted aga inst Serbs and Ser bia and aga inst ot her 
pe o ples and co un tri es in the Bal kans, is a well-known and sci en ti fi cally 
re se ar ched phe no me non of long hi sto ri cal du ra tion. By cre a tion of the 
Le a gue of Pri zren (1878), that vi o len ce is ide o lo gi cally and po li ti cally 
pro fi led - sha ped and pla ced in the fun ction of ac hi e ving gre a ter-na ti o-
nal idea, espe ci ally in the parts of the ter ri to ri es of the pre sent Ser bia, 
Ma ce do nia, Gre e ce and Mon te ne gro whe re Al ba ni ans li ve, whe re it ta-
kes the et hno-se pa ra tist cha rac ter. Key Al ba nian ex tre mist or ga ni za ti-
ons, on the end of last and on the be gin ning of this cen tury, pri ma rily 
LAPBM, KLA and NLA, which had pre vi o usly qu a li fi ed for ter ro rist or-
ga ni za ti ons, we re for mally de mi li ta ri zed, dis ban ded and di sar med. Ne-
vert he less, in di vi dual pro vo ca ti ve and vi o lent acts of the ir fol lo wers 
and po li ti cal fronts to day in di ca te a risk of the ir re co very, in the re cent 
past used, et hno-se pa ra tist mo ti va ted vi o len ce.

Ac cor dingly, aut hor of this pa per analyzed sig ni fi cant fac tors 
which in cer tain cir cum stan ces can ca u se the re-esca la tion of Al ba nian 
ex tre mist-ter ro rist vi o len ce in so uth of cen tral Ser bia and we stern Ma-
ce do nia. Using the re sults of analysis of the se fac tors, one can, wit ho ut 
a do ubt, ex tract se ve ral im por tant con clu si ons. Cer ta inly, the most im-
por tant of them can be for mu la ted by saying that the ter ro rist po ten tial 
of Al ba nian ex tre mists in the se ge o grap hic spa ce of the Bal kans, still 
exists. The in di ca tors for this con clu sion, among ot hers, are: 1) the in-
sta bi lity of in ter-sta te, in ter-et hnic and po li ti cal re la ti ons in the re gion, 
2) fro zen po ten tial of Al ba nian ex tre mist gro ups and or ga ni za ti ons, 3) 
the re vi val of Al ba nian Gre a ter-na ti o nal idea, and 4) ef fec ti ve KLA vi o-
len ce as a "good exam ple" of ac hi e ving po li ti cal aims by vi o lent me ans. 

De spi te all the re sults ac hi e ved by the in ter na ti o nal mis si ons in 
Ko so vo and Me to hi ja and un di spu ted suc cess of Ser bia and Ma ce do nia 
in stop ping vi o len ce by Al ba nian ex tre mists, in the pe riod from 2000 to 
2002, the thre at of such vi o len ce has not ce a sed to exist. On the con-
trary, the la test pro vo ca tion from a po si tion of Al ba nian gre a ter-na ti-
o nal idea, cle arly in di ca te that the cri sis ca u sed by the vi o len ce of Al-
ba nian ex tre mists is not per ma nently re sol ved, but, un der in ter na ti o nal 
pres su re, only tem po ra rily fro zen. Cle arly such si tu a tion, par ti cu larly 
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in we stern Ma ce do nia, can be co me a so ur ce of new spi ral of con flict 
and vi o len ce in Al ba nian-pro ne parts of the Bal kans.

A num ber of ot her fac tors that we re not analyzed in this pa per 
be ca u se of its li mi ted sco pe can al so sig ni fi cantly in flu en ce the re ne wed 
vi o len ce by Al ba nian ex tre mists in the re gion. The se fac tors, for exam-
ple, in clu de: de ci si vely im por tant ge o po li ti cal in te rests of the gre at po-
wers, in flu en ce of or ga ni zed cri me or pos si ble se ri o us bre akthro ugh of 
“Isla mic sta te” to the Bal kans. In the analysis of the first of the se three 
fac tors, we sho uld not over lo ok the fact that the gre at po wers can not 
just re du ce and li mit vi o len ce, but they can al so en co u ra ge and sup port 
it, even le gi ti mi ze it.
Keywords: et hnic se pa ra tism, ter ro rism, LAPBM, KLA, NLA, Al ba nia, Ser-

bia, Ma ce do nia, Ko so vo

* Овај рад је при мљен 06. маја 2015. го ди не, а при хва ћен за штам пу на са стан ку ре дак ци је 
15. маја 2015. го ди не.


	pnb-8-01

