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Сажетак
У ра ду ће би ти раз ма тран пе ри од од осам де се тих го ди на 

про шлог ве ка, за кључ но са 2013. го ди ном. Ово се вре мен ско од ре ђе
не по кла па и са вр ше њем тран зи ци је у на шој зе мљи, са свим ње ним 
ка рак те ри сти ка ма. На осно ву до ступ них до ку ме на та, по да та ка 
и ин тер пре та ци ја дру гих на уч них рад ни ка ко ји се ба ве овим пи та
њем по ку ша ће мо да до ђе мо до ар гу мен то ва ног за кључ ка о то ме 
да ли је ал бан ски те ро ри зам на Ко со ву и Ме то хи ји пр вен стве но 
вер ског (ислам ског) ка рак те ра или се ра ди о ет но по ли тич ки мо
ти ви са ном на си љу.
Кључ не ре чи: Ко со во и Ме то хи ја, ал бан ски те ро ри зам, ислам, Ве ли ка 

Ал ба ни ја

УМЕ СТО УВО ДА:  
СА ВРЕ МЕ НИ ДРУ ШТВЕ НИ КОН ТЕКСТ

Не дав ни ислам ски те ро ри стич ки на пад на фран цу ски са ти-
рич ни не дељ ник „Шар ли Еб до” (Char lie Heb do), об но вио је рас-
пра ву о ути ца ју ислам ског фун да мен та ли зма на без бед ност Евро-
пља на. Осим то га, овај на сил ни ак ти је још јед ном у ср це по го дио 
и са му иде ју о се ку лар но сти Фран цу ске, о „европ ском се ку лар ном 

* Рад је резултат истраживања у оквиру научно-истраживачког пројекта ИИИ 47023 Ко
сово и Метохија између националног идентитета и евроинтеграција који финансира 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
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мо де лу” ко ји је, пре ма ис прав ном на ла зу Bhar ga va-e био одр жив 
дон де до кле је Евро па још би ла до ми нант но хри шћан ска. „Ре ли-
ги о зне пред ра су де европ ских др жа ва по ста ју све ви дљи ви је с про-
ду бљи ва њем вер ске ра зно ли ко сти”.1) Ни је ов де реч са мо и о то ме 
да је ра њен се ку ла ри зам, већ су ра ње не и основ не иде је на ко ји ма 
је по чи ва ла гра ђан ска Евро па. То су иде је о људ ским пра ви ма, о 
сло бо ди штам пе, али и о сло бо ди ве ро и спо ве сти, о то ме да је сло-
бо да сва ког чо ве ка огра ни че на сло бо дом дру гих љу ди. Пра во на 
сло бо ду штам пе је огра ни че но пра вом на сло бо ду ве ро и спо ве сти, 
те пре ма то ме, онај ко исме ва Му ха ме да ди рект но угро жа ва вер ска 
осе ћа ња бар 5 ми ли о на сво јих су на род ни ка - Фран цу за, ислам ске 
ве ре. Јед на ко та ко, пра во на ис по ве да ње ве ре је огра ни че но пра-
вом на ње но не ис по ве да ње и при ват но шћу тог чи на, а од свих тих 
пра ва је ста ри је - пра во на жи вот. Уби ство у име за шти те ма ког 
пра ва, уби ство у име исла ма јед на ко као и уби ство и име хри шћан-
ства, је зло чин. И оба се мо ра ју под јед на ко осу ди ти. Ме ђу тим, ни је 
осу да за све зло чи не иста, на шта је ви ше не го је згро ви то ука зао 
Но ам Чом ски под се тив ши да чи тав свет опла ку је суд би ну Шар-
ли Еб доа у име сло бо де ин фор ми са ња, да при том сма тра ју ка ко 
„не ма на па да на сло бо ду го во ра ако пра вед ни ци уни ште ТВ ка нал 
ко ји по др жа ва вла ду про тив ко је се они бо ре”, ди рект но се по зи-
ва ју ћи на НА ТО-ра ке ти ра ње РТС и уби ство 16 за по сле них у овој 
ме диј ској ку ћи на њи хо вом рад ном ме сту,2) за шта ни је од го ва рао 
ни је дан од уби ца, већ ге не рал ни ди рек тор РТС ко ји ни је спре чио 
то уби ство из ме шта њем објек та, што би зна чи ло и пре кид еми то ва-
ња про гра ма или бар ње го во бит но огра ни че ње. А РТС ни је чи нио 
ни шта дру го, до пре но сио ве сти о „ре зул та ти ма” НА ТО агре си је 
на Ју го сла ви ју, за ко је је не ко у штам пу за пад не али јан се про це-
нио да ће окре ну ти јав но мње ње про тив њих са мих, као што је то 
био слу чај са ра том у Ви јет на му. Сто га је РТС ва ља ло ућут ка ти, а 
од го вор ност пре ба ци ти на дру ге. Сва ка ко, у ве зи са Еб до ом и њи-
хо вом ин тер пре та ци јом сло бо де ми сли и из ра жа ва ња, по ста вља се 
и сле де ће пи та ње: да ли би се не ки сли чан фун да мен та ли стич ки 
(ре ци мо и те ро ри стич ки), али хри шћан ски, акт де сио и у Бе о гра ду, 
на из ло жби у Цен тру за кул тур ну де кон та ми на ци ју ок то бра 2012. 
го ди не на ко јој су из ло же на сли ке швед ске умет ни це Ели за бет Ол-
сон Ва лин на ко ји ма је Исус Христ пред ста вљен као хо мо сек су а-

1) R. Bhar ga va, “The Cri sis of Euro pean Se cu la rism: A non-we stern Per spec ti ve“ in Cri sis, Cri
ti que and Chan ge, ab stract bo ok of 11th ESA Con fe ren ce, To ri no, 28-31 August 2013, Tu rin, 
p. 6.

2) Но ам Чом ски, „Сад смо Шар ли, а ни смо би ли РТС“, По ли ти ка, 21. ја ну ар 2015, до ступ-
но на: http://www.po li ti ka.rs/ru bri ke/Svet/Com ski-Sad-smo-Sar li-a-ni smo-bi li-RTS.sr.html, 
при сту пље но: 23. 01. 2015. 
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лац, да та из ло жба ни је тра ла 30 ми ну та, от по че ла два са та пре не го 
што је на ја вље но и да је ни је чу ва ло скром них 2000 по ли ца ја ца, а 
чи тав кварт огра ђен и ис пре се цан по крет ним огра да ма ка кве се 
ко ри сте на ма сов ним ску по ви ма? Мо жда ни ко не би био уби јен, 
али без озбиљ ног ин ци ден та та ква из ло жба се ни ка да не би одр-
жа ла да ни су пред у зе те ова ко оп се жне (и ску пе) ме ре без бед но сти. 
Ло гич но се, да кле, по ста вља пи та ње да ли је одр жа ва ње из ло жбе 
под по ли циј ским обру чом акт из ра жа ва ња сло бо де ми сли и го во ра 
или акт сми шље не про во ка ци је оних ко ји има ју пра во на сло бо ду 
ве ро и спо ве сти (хри шћан ске). Да су, да кле, фран цу ске вла сти ан-
га жо ва ле то ли ки (ве ро ват но и зна чај но ма њи) број по ли ца ја ца да 
чу ва лист ко ји исме ва јед ну ве ру са око 2 ми ли јар де след бе ни ка у 
све ту, мо жда се ни зло чин не би до го дио. Оно на че му ов де же ли мо 
да по ен ти ра мо је да кле вр ло про ста чи ње ни ца да, уко ли ко је и да-
ље на сна зи на че ло се ку лар но сти, оно мо ра јед на ко ва жи ти за све, 
а др жа ва то мо же да обез бе ди са мо огра ни ча ва њем пра ва сва ког 
чо ве ка пра ви ма дру гих љу ди.

Ва жно је уочи ти чи ње ни цу да је су коб исла ма и хри шћан-
ства вр ло че сто ин сце ни ран. То, сва ка ко, не зна чи да ислам ни је 
агре си ван ни ти да џи хад ни је јед на од ду жно сти сва ког ислам ског 
вер ни ка. То, зна чи са мо то да су ко би на ста ју че сто за то што то од-
го ва ра не кој тре ћој стра ни, углав ном са им пе ри јал ним пре тен зи ја-
ма, а не они ма ко ји су у су ко бу. Уоста лом, ка ква је раз ли ка из ме ђу 
опре де ље ња за во ђе ње џи ха да као вер ске ду жно сти и док три не о 
“из у зет но сти” Аме ри ке, и на осно ву то га, ње ној “по себ ној од го-
вор но сти” за мир у све ту? Са том раз ли ком што се пр ви во ди у име 
ве ре, а дру ги у име на ци о нал них ин те ре са, су штин ских раз ли ка 
не ма. Циљ је овла да ва ње све том. О то ме пи ше и М. Јев тић ука зу ју-
ћи на прин ци пи јел но су ко бља ва ње два иде о ло шка мо де ла гло ба ли-
зма: аме рич ког и ислам ског. “Му сли ма ни у ве ћи ни не же ле ни ка ко 
да при хва те мо дел гло бал них од но са ко ји САД на ме ћу. То не же-
ље ње се огле да не са мо у ис ти ца њу да ислам има свој кул тур ни и 
по ли тич ки мо дел и да им аме рич ки не тре ба, не го пре све га у чи-
ње ни ци да ислам ис ти че да он сам по се ду је иде ју гло бал ног по рет-
ка у ко ме не ма ме ста за аме рич ки. Али се овај мо дел не огра ни ча ва 
на то да чу ва сво ју гло ба ли за ци ју у му сли ман ским гра ни ца ма, већ 
ис ти че да је он на ме њен чи та вом све ту, да кле и Аме ри ци. Пре ма 
то ме та два мо де ла гло ба ли зма се ис кљу чу ју и су прот ста вље ни су 
је дан дру го ме”.3) Пре ма то ме, пре тен зи ја на уни вер зал ност је ин-
хе рент но свој ство исла ма и она се оства ру је во ђе њем џи ха да. Она 

3) Ми ро љуб Јев тић, Џи хад у Бо сни и вре ме гло ба ли за ци је. Бе о град: Цен тар за про у ча ва ње 
ре ли ги је и вер ску то ле ран ци ју, 2013, стр. 9.
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ни је, ка ко то не ки же ле да при ка жу, по се ди ца “аме рич ког гло бал-
ног ра та про тив те ро ри зма”, али по ве ћа на агре сив ност у на сто ја њу 
да се ус по ста ви ислам ски гло ба ли стич ки мо дел сва ка ко је сте по-
сле ди ца баш то га. Упра во је и пред сед ник Пу тин опо ме нуо пред-
сед ни ка Оба му на опа сност те иде је о “аме рич кој из у зет но сти”. 
Зар јед ној на ци ји ко ја др жи до не ких де мо крат ских иде а ла тај ни 
за тво ри ЦИА мо гу да слу же на част? А у њи ма се др же му сли ма ни 
из раз ли чи тих кра је ва све та окри вље ни, без ијед ног ствар ног до ка-
за, за те ро ри зам. И та ко ду же од јед не де це ни је, под сва ко вр сном 
тор ту ром. Ако је не ко ми слио да то не ће иза зва ти от пор, од го вор, 
осве ту - тај се грд но пре ва рио. При том су рас по ре ђе ни у 53 др-
жа ве све та, укљу чу ју ћи и не ке у на шем не по сред ном су сед ству: 
Ал ба ни ју, Ма ке до ни ју, Бо сну и Хер це го ви ну и Хр ват ску.4) Има ли 
их и у Ср би ји, на при мер на под руч ју АП Ко со во и Ме то хи ја? Ко-
ри сти ли се аме рич ка ба за „Бонд стил” код Уро шев ца у те свр хе? За 
са да не ма мо по у здан од го вор на то пи та ње, али ве ро ват но да не ће 
про ћи ду го вре ме на док га не до би је мо. 

АЛ БАН СКИ ТЕ РО РИ ЗАМ НА КО СО ВУ  
И МЕ ТО ХИ ЈИ ОД ТРЕ ЋЕ ЧЕ ТВР ТИ НЕ XIX 

ВЕ КА ДО 80-ИХ ГО ДИ НА ХХ ВЕ КА

Од го ва ра ју ћи на пи та ње из на сло ва овог ра да, мо ра мо се 
вра ти ти ма ло ду бље у исто ри ју Бал ка на и кон ста то ва ти нај пре да 
је он ве ко ви ма био под оку па ци јом Ото ман ске Тур ске. Тај ути цај 
ислам је оста вио зна ча јан траг.

До ал бан ског на ци о нал ног осве шће ња до ла зи у тре ћој че-
твр ти ни XIX ве ка, ка да се и фор ми ра Пр ва при зрен ска ли га (1878). 
Stul li ука зу је5) на њен исла ми стич ки ка рак тер: по чев од то га да је 
Ли га за се да ла у при зрен ској џа ми ји,6) пре ко то га да се Ал ба ни ја 
и Ал бан ци у тек сту ста ту та ове ор га ни за ци је не по ми њу, већ се 
го во ри о „на шој зе мљи” све до екс пли цит них ста во ва о “на шим 
му че нич ким зе мља ци ма и при пад ни ци ма исте ве ре на Бал ка ну” 
и жи го са ња на пу шта ња Ли ге као „от пад ни штва од исла ма”. Пре-

4) Open So ci ety Ju sti ce Ini ti a ti ve, Glo ba li zing Tor tu re: CIA Sec ret De ten tion and Ex tra or di nary 
Ren di tion. До ступ но на http://www.open so ci etyfo un da ti ons.org/si tes/de fa ult/fi les/glo ba li-
zing-tor tu re-20120205.pdf, при сту пље но: 23. 01. 2015.

5) B. Stul li, „Ал бан ско пи та ње (1875-1882)”, Рад, књ. 318, ЈА ЗУ, За греб, 1959, стр. 323-
330. 

6) На сли чан на чин се, на кон до го во ра Ре га на са па пом Вој ти лом, пољ ски ан ти ко му ни-
стич ки син ди кат “Со ли дар ност” оку пљао у ка то лич ким ка те дра ла ма.
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ма то ме, не ма сум ње да је ова ве ли ко ал бан ска ор га ни за ци ја има ла 
исла ми стич ки ка рак тер, те да је на ста ла под ди рект ним ути ца јем 
Тур ске, ко ја је по спе ши ва њем ње ног осни ва ња на сто ја ла да утвр ди 
сво је по зи ци је на Бал ка ну, али и ка то лич ке Аустри је ко ја је на сто-
ја ла да осла би срп ске по зи ци је пред Бер лин ски кон грес. Ве ли ке 
си ле су има ле глав ну реч у ства ра њу ове ор га ни за ци је,7) прем да ни 
иде ју ал бан ства у том спле ту не тре ба са свим за не ма ри ти.

Већ по чет ком ХХ ве ка отво ри ло се и пи та ње ко ди фи ка ци је 
ал бан ског пи сма: да ли је то арап ско пи смо (под ути ца јем Тур ске) 
или ла ти нич но. Ла ти нич но је пре о вла да ло.

То ком I свет ског ра та, Ал ба ни ја је из вр ши ла ди рект ну агре-
си ју на Ср би ју на под сти цај Тур ске 1915, те је она мо ра ла да за по-
сед не за сво ју од бра ну стра те шке тач ке у овој зе мљи. О том све-
до чи и Ар чи балд Рајс у јед ном од сво јих из ве шта ја за Gaz zet te de 
La u san ne од 28. ју на 1915.8) У еле мен те за за кљу чи ва ње спа да и 
не при ја тељ ство ко је је ис ка зи ва но то ком по вла че ња срп ске вој ске 
и на ро да пре ко Ал ба ни је пре јед ног ве ка.

Ства ра ње Кра ље ви не СХС/Ју го сла ви је до ве ло је и до на ра-
ста ња тзв. ка чач ког по кре та, ко ји је и прет ход но де ло вао на ан-
ти срп ским осно ва ма, то ком XIX и по чет ком XX ве ка. Ло ги стич-
ка ба за за ње го во де ло ва ње је би ла Ал ба ни ја, ода кле су ње го ви 
при пад ни ци упа да ли на те ри то ри ју Ко со ва и Ме то хи ји и вр ши ли 
раз бој ни штва. Хра бак ука зу је и на то да се Ита ли ја ди рект но ме-
ша ла у уну тра шње ства ри Кра ље ви не СХС ор га ни зу ју ћи по ли тич-
ке и вој не по бу не Ал ба на ца на под руч ју Ко сме та и да ју ћи пу ну 
по др шку тзв. Ко сов ском ко ми те ту ко ји је де ло вао из Ал ба ни је. При 
све му то ме, мо же се ре ћи и да су ка ча ци има ли сво је по ли тич ко 
кри ло, оли че но у Џе ми је ту - исла ми стич кој пар ти ји Ту ра ка и Ал ба-
на ца ко ји су жи ве ли на под руч ју Ју жне Ср би је. Или би мо жда би-
ло тач ни је кон ста то ва ти да су ка ча ци пред ста вља ли “те ро ри стич-
ко кри ло, пар тиј ску ми ли ци ју Џе ми је та”,9) с об зи ром да је ње гов 
пред сед ник Фер хад Дра га био је дан од ор га ни за то ра пр вих по бу на 
и ка ча ког по кре та уоп ште у пр вој ју го сло вен ској др жа ви. Хра бак 
за то и кон ста ту је да је де ло ва ње ка ча ка би ло омо гу ће но бла го сло-

7) Б. Хра бак, “Пр ви из ве шта ји ди пло ма та ве ли ких си ла о При зрен ској ли ги“, Bal ca ni ca. 
IX, 1978, стр. 235-289.

8) Р. А. Рајс, Рат ни из ве шта ји из Ср би је и са Со лун ског фрон та: нео бја вље ни тек сто
ви на срп ском је зи ку, прир. Ж.В. Мар ко вић, М. Стар че вић, Ге о по ли ти ка прес, Бе о град, 
2014, стр. 85-89.

9) Урош Шу ва ко вић, “Век се па ра ти стич ког на си ља ко сов ских Ал ба на ца над Ср би ма и 
дру гим гра ђа ни ма не ал бан ске на ци о нал но сти (1912-2012)“, у Д. Ма ли ко вић, У. Шу ва-
ко вић, О. Сте ва но вић (ур.), По ли тич ко на си ље, Фи ло зоф ски фа кул тет Уни вер зи те та у 
При шти ни, Ко сов ска Ми тро ви ца, 2011, стр. 150.
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вом пр ва ка Џе ми је та ко ји су се ру ко во ди ли де ви зом - “пре го во ри 
уз деј ство па ра вој не гру пе“.10) У сва ком слу ча ју, Џе ми јет је по стао 
зна ча јан по ли тич ки фак тор ко ји је до при нео и усва ја њу Ви дов дан-
ског уста ва 1921. го ди не. Ме ђу тим, ва ља уочи ти и то да је Фер хад 
Дра га, пре ма не ким ин ди ци ја ма, у јед ном тре нут ку био по ве зан и 
са ХРСС, да кле се па ра ти стич ком пар ти јом Хр ва та - ка то ли ка, што 
та ко ђе тре ба има ти на уму код про це не ка рак те ра и ове пар ти је и 
ка чач ког по кре та. Ово по себ но ка да се зна да су ал бан ски се ља ци 
на Ко со ву под сти ца ни на уста нак од стра не Ха са на Зе ћи ри ја 1919. 
ре чи ма ка ко је “уз њих Аме ри ка, због ко је Ср би ја ни шта не сме“.11) 
И све је то би ла при прем на пред ста ва за ми ров ну кон фе рен ци ју у 
Па ри зу, ка ко би се пред Евро пом по ка за ло не за до вољ ство Ал ба на-
ца срп ском упра вом и из вр шио при ти сак у прав цу по др шке ства ра-
њу “Ве ли ке Ал ба ни је “.

То ком II свет ског ра та Ал бан ци се ма сов но ста вља ју на стра-
ну фа ши стич ког оку па то ра. Ко со во и Ме то хи ја су по де ље ни на три 
оку па ци о не зо не: ита ли јан ску, ко ја се при па ја Ал ба ни ја и про гла-
ша ва се “Ве ли ка Ал ба ни ја“ под ита ли јан ским фа ши стич ким па тро-
на том, не мач ку и бу гар ску, ко ја ула зи у са став “Ве ли ке Бу гар ске“. 
На кон ка пи ту ла ци је Ита ли је, у При зре ну је осно ва на II при зрен ска 
ли га, овог пу та под ди рект ним па тро на том Не мач ке. Она отво ре но 
по др жа ва Хи тле ра и тра жи од ње га за уз врат по др шку за про је кат 
“Ве ли ке Ал ба ни је“.12) Жи во рад Ми хај ло вић из но си по да так да је 
у КПЈ на Ко со ву и Ме то хи ји у то ку оку па ци је би ло све га 320 чла-
но ва, “од то га са мо њих 20 би ли су Шип та ри (од ко јих је нај ве ћи 
део до шао из Ал ба ни је. Од 1200 чла но ва СКОЈ-а, Шип та ра је би ло 
све га 60. Све до кра ја 1943. го ди не, Шип та ра у пар ти зан ским од ре-
ди ма (у два њи хо ва од ре да) би ло је укуп но 70“.13) И пред сам крај 
ра та, 1944. из би ја ба ли стич ка по бу на у Дре ни ци, ко ју су пред во ди-
ли Ша бан По лу жа и Мех мет Гра ди ца. “Од 21. фе бру а ра 1945. го ди-
не, ка да је во ђен по след њи су коб ре гу лар них је ди ни ца са по бу ње-
нич ким ба ли стич ким сна га ма у Дре ни ци, па све до 1948. го ди не, 
око 1.400 по бу ње ни ка Ша ба на По лу же раз би је них у 55 од мет ну тих 
гру па, уз по др шку број них ја та ка из ре до ва по ли тич ких исто ми-
шље ни ка, на ста ви ли су са на сил ним де ло ва њем про тив ју го сло-

10) Б. Хра бак, “Пр ви из ве шта ји ди пло ма та ве ли ких си ла о При зрен ској ли ги “, Bal ca ni ca, 
IX, 1978.

11) Исто.

12) Ђ. Бо ро зан, Ве ли ка Ал ба ни ја: по ри је кло  иде је – прак са, Вој но и сто риј ски ин сти тут, Бе-
о град, 1995.

13) Жи во рад Ми хај ло вић, Под зем ни рат на Ко со ву и Ме то хи ји 13891989, Ју го сло вен ска 
естра да, Бе о град 1989, стр. 23.
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вен ских сна га без бед но сти и ак ти ви ста но ве вла сти, али и про тив 
ци ви ла - при пад ни ка срп ског и цр но гор ског де ла ста нов ни штва“.14) 

По сле II свет ског ра та у Ал ба ни ји се ус по ста вља ате и стич ки 
(ан ти те и стич ки) ре жим, ста љи ни стич ко-ма о и стич ког ти па. Све до 
смр ти Ен ве ра Хо џе и ње го вог на след ни ка Ра ми за Али је, Ал ба ни ја 
је би ла нај за тво ре ни ја европ ска др жа ва. Ме ђу тим, то ни је зна чи ло 
и од у ста нак од про јек та “Ве ли ке Ал ба ни је“. На про тив, ства ра ју се 
ор га ни за ци је “марк си ста-ле њи ни ста Ко со ва“ ко је спро во де не при-
ја тељ ску, суб вер зив ну и отво ре ну де лат ност про тив Ју го сла ви је, 
Ср би је и ње ног по рет ка. У Аме ри ци се ор га ни зу је и III при зрен ска 
ли га, као еми грант ска ор га ни за ци ја ко ја тре ба да по мог не оства-
ри ва њу за цр та ног про јек та. Ме ђу тим, за раз ли ку од вре ме на до II 
свет ског ра та, сна жан ути цај Ал ба ни је на ко сов ске ал бан ске се-
па ра ти сте је имао за по сле ди цу и то да про и слам ска ори јен та ци ја 
би ва по ти сну та у име иде је ве ли ко др жав ног про јек та. По вре ме не 
по бу не, де мон стра ци је, нпр. 1968, 1981, 1989. има ле су зах тев за 
ства ра њем “Ко со ва - ре пу бли ке“, да кле за ње го во из два ја ње из 
Ср би је, ка ко би се у по год ном тре нут ку при кљу чи ло су сед ној Ал-
ба ни ји. Осим Ал ба на ца из Ал ба ни је ко ји су би ли ин фил три ра ни 
у ре до ве Са ве за ко му ни ста и чи ни ли ло кал но и по кра јин ско ру-
ко вод ство, па све до ни воа Фе де ра ци је (нпр. Фа диљ Хо џа) то ком 
чи та вог пе ри о да ју го сло вен ског со ци ја ли стич ког раз во ја, уло гу 
пред вод ни ка се па ра ти ста су има ли и ал бан ски про фе со ри на но-
во о сно ва ном Уни вер зи те ту у При шти ни.15) Јед на од ва жних од ли ка 
овог пе ри о да је ти хо ет нич ко чи шће ње Ко со ва и Ме то хи је. На кон 
што је од лу ком но вих вла сти Ср би ма и Цр но гор ци ма ко ји су се 
исе ли ли са Ко сме та то ком II свет ског ра та за бра њен по вра так на 
њи хо ва има ња, ло кал на (оп штин ска, по кра јин ска) ру ко вод ства су 
чи ни ла све да и пре о ста ле Ср бе и дру ге не ал бан це про те ра ју са 
те ри то ри је ју жне срп ске по кра ји не. На њих су вр ше ни при ти сци 
да про да ју ку ће и исе ле се, при че му је онај ко ји пр ви про да ку ћу 
до би јао ба сно сло ван но вац, ви ше стру ко ве ћи од вред но сти ку ће 
и има ња. Ту се усе ља вао Ал ба нац, че сто еми грант из Ал ба ни је, а 
он да су на ста ја ли при ти сци и на оста ле ста нов ни ке да се из ме ста 
исе ле. На рав но, са да им је имо ви на “от ку пљи ва на“ за мно го ма ње 
нов ца. На рав но, “про да ја“ ни је би ла до бро вољ ни акт са гла сно сти 
сло бод но из ра же них во ља: они ма ко ји су се опи ра ли зах те ви ма се-

14) Об рад Сте ва но вић, Спе ци фич но сти ал бан ског те ро ри зма на Ко со ву и Ме то хи ји, нео-
бја вље на док тор ска ди сер та ци ја од бра ње на на Фа кул те ту без бед но сти Уни вер зи те та у 
Бе о гра ду, 2008, стр. 209-210.

15) В. Ми ла но вић, Уни вер зи тет у При шти ни у мре жи ве ли ко ал бан ске стра те ги је, Књи-
жев не но ви не, Бе о град, 1990.
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па ра ти ста па ље на је ле ти на, се но, шта ле, нај по сле ку ће, пре би ја ни 
су, не ки и уби ја ни. Ра чу на се да је у том про це су, од II свет ског 
ра та до кра ја 80-их го ди на ХХ ве ка, Ко со во и Ме то хи ју на пу сти ло 
око 200 000 Ср ба и Цр но го ра ца. Ово про те ри ва ње је “обра зла га но“ 
еко ном ским мо ти ви ма: Ко со во и Ме то хи ја су за о ста ло под руч је, 
па се љу ди исе ља ва ју “тру бом за кру хом“, иду у оне кра је ве где 
се бо ље жи ви. На рав но, ово је би ла об ма на. Ме ђу тим, и то је ва-
жно уочи ти, исто вре ме но се од ви јао и про цес ар ба на ше ња Ту ра ка, 
што је би ло по себ но из ра же но у При зре ну и дру гим ме сти ма тра-
ди ци о нал но на се ље ним ве ћин ским (ре ла тив но ве ћин ски) тур ским 
ста нов ни штвом. Они су мо гли да би ра ју: или да при хва те да се 
из ја сне као Ал бан ци или да еми гри ра ју у Тур ску. И нај ве ћи број их 
је еми гри рао, та ко да је број Ту ра ка на Ко со ву и Ме то хи ји пот пу но 
ми ни ма ли зо ван.16)

АЛ БАН СКИ ТЕ РО РИ ЗАМ НА КО СО ВУ И  
МЕ ТО ХИ ЈИ ОД 80-ИХ ГО ДИ НА ХХ ВЕ КА ДО 2013.

По сле Ти то ве смр ти, убр зо из би ја ју се па ра ти стич ке де-
мон стра ци је Ал ба на ца на Ко со ву и Ме то хи ји мар та 1981. го ди не. 
От по че ле су по бу ном сту де на та у При шти ни “због ло ше хра не“ 
у сту дент ској мен зи, да би пре ра сле у ру ши лач ку по бу ну про тив 
Ју го сла ви је и Ср би је ко јом су би ли за хва ће ни сви ве ћи гра до ви у 
По кра ји ни. Де мон стран ти су из ви ки ва ли па ро ле: “Хо ће мо ре пу-
бли ку!“, “Ко со во-ре пу бли ка!“, “Треп ча ра ди - Ср би ја се гра ди!“, 
“Жи вео Ен вер Хо џа!“, “Ал бан ци ни су Ју го сло ве ни!“, итд. У свр-
ху сми ри ва ња де мон стра ци ја, Пред сед ни штво СФРЈ је на ре ди ло 
упо тре бу ЈНА и са ве зне по ли ци је, про гла сив ши ван ред но ста ње у 
По кра ји ни и ока рак те ри сав ши их као “по ку шај кон тра ре во лу ци је“. 
Ни је се ду го че ка ло, а ЦК СКЈ је на сво јој XXII сед ни ци но вем бра 
1981. усво јио По ли тич ку плат фор му за ак ци ју ко ја је пред ста вља-
ла “нај о збиљ ни ји и нај све о бу хват ни ји до ку мент ју го сло вен ских 

16) Аутор овог ра да при се ћа се при че сво га оца, др Во ји сла ва Шу ва ко ви ћа, ко ји је као млад 
ле кар био, на кон за вр ше них сту ди ја ме ди ци не у Бе о гра ду, ци вил но мо би ли сан и по слат 
за док то ра у При зрен, где је ра дио од 1951. до 1959. Пре ма том ка зи ва њу, ње гов ле кар-
ски по моћ ник је био Тур чин. При ли ком др жа ња јед ног збо ра рад них љу ди у Бол ни ци 
у При зре ну (шеф Ин фек тив ног оде ље ња те Бол ни це је у то вре ме био Ита ли јан Лу и ђи 
Ма тро ни), тог ле кар ског по моћ ни ка су упи та ли шта је по на ци о нал но сти, да се из ја сни 
пред не ко ли ко де се ти на за по сле них. Он је од го во рио “Ја сам го ди шњи од мор”. Ка да га 
је мој отац, по сле не ко ли ко да на упи тао за што ни је од го во рио, зар ствар но не зна шта 
је, овај му је од вра тио: “Е мој гос`ин док то ре, по ли ти ка не је де пи ту не го људ ску гла ву”. 
Ни је смео да ка же да је Тур чин. Не ко ли ко го ди на ка сни је је еми гри рао у Тур ску и та мо 
по ги нуо у не ким де мон стра ци ја ма.
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ко му ни ста до сту пан јав но сти“.17) У овом до ку мен ту се ука зу је на 
осу ду ју го сло вен ске јав но сти тих до га ђа ја, и то пр вен стве но због 
то га што они: а) има ју кон тра ре во лу ци о нар ни ка рак тер, б) ис ка зу ју 
агре сив ност не при ја те ља, в) ње го ву ор га ни зо ва ност, г) при пре мље-
ност ак ци је, д) по ве за ност са спољ ним фак то ри ма, ђ) пред ста вља 
по ку шај про ме не дру штве ног и по ли тич ког си сте ма у ан ти со ци-
ја ли стич ком, ан ти са мо у прав ном и ан ти де мо крат ском сми слу.18) У 
Плат фор ми се ука зу је да је на сце ни зах тев да се “ре ви ди ра ју и 
из ме не гра ни це су ве ре них др жа ва“,19) те се упу ћу је ви ше не го ја сна 
кри ти ка по кра јин ском и ло кал ном ру ко вод ству Ко сме та са др жа на 
у оце ни да су се “де ло ви Са ве за ко му ни ста Ко со ва, Со ци ја ли стич-
ког са ве за и дру гих, од но сно де ло ви њи хо вих ру ко вод ста ва, до ста 
ду го по вла чи ли под при ти ском уну тра шње кон тра ре во лу ци је, а у 
вре ме са мих до га ђа ја ни су се по на ша ли од луч но и бор бе но“.20) Но, 
без об зи ра на вр ло оштро и пре ци зно де фи ни са не ста во ве и из-
вр ше ну ана ли зу, њи хо ва ре а ли за ци ја је успе шно осп тру и ра на од 
стра не ал бан ских ка дро ва ин фил три ра них у Са вез ко му ни ста, па 
чак и не ких срп ских ка дро ва ко ји су во ди ли ра чу на да се из лич-
них, ка ри је ри стич ких и би ро крат ско-кон фор ми стич ких раз ло га, не 
за ме ре не са мо ал бан ским се па ра ти сти ма, већ и они ма из ру ко вод-
ста ва дру гих ју го сло вен ских ре пу бли ка и по кра ји на ко ји су са њи-
ма шу ро ва ли, а што ће ја сно иза ћи на ви де ло то ком IX сед ни це ЦК 
СКЈ и VI II сед ни це ЦК СКС 1987. го ди не.

У пе ри о ду 1987-1997. до ми ни ра не на си лан от пор Ал бан ца 
вла сти ма Ср би је и Ју го сла ви је. Он се огле да кроз ства ра ње па ра-
лел ног се па ра ти стич ког си сте ма прак тич но у свим обла сти ма жи-
во та (нпр. школ ство, здрав ство), док је број те ро ри стич ких ака та 
ре ла тив но ма ли. Број та квих ака та у ин тер ва лу 1991-1997. из но сио 
је укуп но 134, да би 1998. на гло ско чио на 2 391. За пра во, упра во 
је то тре ну так ка да се до но си по ли тич ка од лу ка у ал бан ском се па-
ра ти стич ком по кре ту да се пре ђе на на сил не, те ро ри стич ке ме то де 
бор бе. “Пред у сло ви за еска ла ци ју те ро ри зма то ком 1998. го ди не, 
ства ра ју се уба ци ва њем ве ли ких ко ли чи на на о ру жа ња, мин ско – 
екс пло зив них сред ста ва и му ни ци је пре ко гра ни це са Ал ба ни јом 

17) Урош Шу ва ко вић, “Де ве та сед ни ца Цен трал ног ко ми те та Са ве за ко му ни ста Ју го сла ви је 
и њен дру штве ни зна чак у ре ша ва њу про бле ма на Ко со ву и Ме то хи ји “, у Б. Јо ва но вић, 
У. Шу ва ко вић (прир. и ур.) Ко со во и Ме то хи ја 19122012, Фи ло зоф ски фа кул тет Уни-
вер зи те та у При шти ни, Ко сов ска Ми тро ви ца, 2012, стр. 861

18) ЦК СКЈ, По ли тич ка плат фор ма за ак ци ју Са ве за ко му ни ста Ју го сла ви је у раз во ју со ци
ја ли стич ког са мо у пра вља ња, брат ства, је дин ства и за јед ни штва на Ко со ву, усво је на 
на XXII сед ни ци, 17. но вем бра 1981. Из да вач ки цен тар “Ко му нист“, Бе о град, стр. 8.

19) Исто, стр. 35.

20) Исто.
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и Ма ке до ни јом. По вољ ни усло ви за то на ста ју рас па дом ал бан ске 
вој ске и пљач ком ње них ма га ци на то ком 1997. го ди не, чи ме се спо-
соб ност кри ми нал них и те ро ри стич ких гру па да из вр ше те ро ри-
стич ки на пад бр зо по ве ћа ла“.21) На рав но, и да ље оста је пи та ње да 
ли је рас пад ал бан ског без бед но сног си сте ма био са свим слу ча јан 
ка ко је то у јав но сти при ка за но или је он баш и имао за свр ху омо-
гу ћа ва ње ма сов ног на о ру жа ва ња ко сов ских Ал ба на ца ка ко би они 
пре шли у но ву фа зу су прот ста вља ња Ср би ји - ет но те ро ри стич ку. 
Та ко ђе је ва жно уочи ти да су и не ки дру ги усло ви по вољ но де ло-
ва ли да до ђе до еска ла ци је ет но те ро ри зма на Ко со ву и Ме то хи ји. 
На и ме, то ком ра та у Бо сни и Хер це го ви ни, у му сли ман ској вој сци 
се бо ри ло око 2 000 му џа хе ди на, до ве де них из Ав га ни ста на, Са-
у диј ске Ара би је и дру гих арап ских др жа ва. Не ки од њих су чак 
до би ли и бо сан ско-хер це го вач ко др жа вљан ство, ме ђу њи ма и сам 
Бин Ла ден, ко ме је бо сан ски па сош из дат у ам ба са ди ове зе мље у 
Бе чу. Ка да је рат за вр шен 1995. мно ги од њих су оста ли та мо где су 
се за те кли, као “спа ва чи“ ко ји су по ста ли гра ђа ни ове зе мље. Оса-
ма бин Ла ден се бар је дан пут лич но су срео са Али јом Изет бе го ви-
ћем у Са ра је ву, а та ко ђе је бо ра вио и у Ал ба ни ји, пре ма при зна њу 
ше фа њи хо ве оба ве штај не слу жбе Фа то са Кла си ја.22) На те ри то ри-
ји ове су сед не др жа ве ор га ни зо ва ни су кам по ви Ал Ка и де у ко ји ма 
су ње ни при пад ни ци об у ча ва ли бу ду ће те ро ри сте ОВК у вр ше њу 
те ро ри стич ких ака та. О овом при су ству Бин Ла де на и Ал Ка и де на 
те ри то ри ји Ал ба ни је, пред сед ник Ми ло ше вић је лич но ин фор ми-
сао Ри чар да Хол бру ка, упо зо рив ши га на опа сност. Аме ри кан ци 
то, ме ђу тим, ни су схва ти ли све до 11. сеп тем бра 2001. Пре ма то ме, 
ислам ско-фун да мен та ли стич ки ути цај на те ро ри сте ОВК ишао је 
пре те жно из два прав ца: Ал ба ни је и Бо сне и Хер це го ви не. На под-
руч ју Дре ни це, у са ста ву ОВК, у пе ри о ду мај-јул 1998. де ло ва ла је 
те ро ри стич ка му џа хе дин ска је ди ни ца „Абу Бе кир Са дик“, у чи јем 
са ста ву су би ли др жа вља ни Са у диј ске Ара би је, Егип та, Ал ба ни је, 
Ен гле ске, Ир ске, Шкот ске, Ма ке до ни је и Бо сне и Хер це го ви не. Ко-
ман дат је био Екрем Ав ди ја из Ко сов ске Ми тро ви це, а фи нан си ра-
на је пре ко ор га ни за ци ја „Ислам ски бал кан ски цен тар“, „Ак тив на 
ислам ска омла ди на из Зе ни це“ у БиХ и “Би ро за ислам ски по зив за 
Ко со во“ (чи је је ме ђу на род но се ди ште у Ри ја ду, Са у диј ска Ара би ја) 
ко ји је осно вао, као и ову је ди ни цу, Екрем Ав ди ју. Је ди ни ца је бро-
ја ла око 110 при пад ни ка, и рас по ла га ла је ве ћом ко ли чи ном оруж ја 

21) Об рад Сте ва но вић, Спе ци фич но сти ал бан ског те ро ри зма на Ко со ву и Ме то хи ји, нео-
бја вље на док тор ска ди сер та ци ја од бра ње на на Фа кул те ту без бед но сти Уни вер зи те та у 
Бе о гра ду, 2008, стр. 302.

22) Исто, стр. 271.
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(од ка ла шњи ко ва и од го ва ра ју ће му ни ци је, пре ко мин ско-екс пло-
зив них сред ста ва до ра кет них ба ца ча “зо ља“, као и дру гом рат ном 
опре мом). При пад ни ци ове те ро ри стич ко-исла ми стич ке гру пе су 
по хап ше ни и осу ђе ни пред Окру жним су дом у Ко сов ској Ми тро ви-
ци,23) али су до ла ском ДОС-а на власт убр зо ам не сти ра ни. Њи хов 
рад је об но вљен и до ку мен то ва но је при су ство ве ћег бро ја при пад-
ни ка ове је ди ни це - му џа хе ди на кра јем 2008. и по чет ком 2009. у 
Бо шњач кој ма ха ли, у се вер ном де лу Ко сов ске Ми тро ви це.24) Осим 
то га, нов цем пре те жно из Са у диј ске Ара би је из фи нан си ра на је из-
град ња ви ше од 150 џа ми ја на под руч ју Ко со ва и Ме то хи је, ко је су 
исто вре ме но и се ди шта у ко ји ма се вр ши вер ска на ста ва.

У по гле ду ста ти стич ких по да та ка, у рат ној 1999. го ди ни број 
те ро ри стич ких на па да је до сти гао ре корд – 5 492, да би већ у сле-
де ћој 2000. опао на 1 028, а по том у го ди ни ет нич ког по гро ма ско-
чио на 1 048 и од та да је у стал ном па ду да би 2013. из но сио све га 
94. Укуп но у пе ри о ду 1991-2013. из вр ше но је 12 964 те ро ри стич ка 
на па да на Ко со ву и Ме то хи ји.25) Ре зул тат удру же ног зло чи нач ког 
по ду хва та НА ТО и ал бан ских те ро ри ста оку пље них у ОВК био је 
про те ри ва ње око 250 000 Ср ба и дру гих не ал ба на ца са Ко сме та 
од мах по до ла ску сна га КФОР 1999. Дра стич но сма њи ва ње бро-
ја ет но те ро ри стич ких на па да по сле 2004. не тре ба да чу ди: то је 
ре зул тат чи ње ни це да је циљ по стиг нут, да је Ко смет го то во у 
пот пу но сти ет нич ки очи шћен и да оних не ко ли ко сто ти на хи ља-
да пре о ста лих Ср ба не пред ста вља ју смет њу оства ри ва њу ње го ве 
не за ви сно сти као пр ве фа зе у про це су ства ра ња тзв. “Ве ли ке Ал-
ба ни је“.

На чин из вр ше ња ових те ро ри стич ких на па да не ука зу је на 
њи хов ислам ско-фун да мен та ли стич ки ка рак тер. Ту не ма по ви ка 
“Al la hu ek ber“, не ма са мо у би лач ких на па да итд. То је и на ве ло О. 
Сте ва но ви ћа да за кљу чи ка ко је нпр. у по ре ђе њу са ПЛО “иде о-
ло шка обо је ност ет но се па ра ти стич ког де ло ва ња ОВК на Ко со ву и 
Ме то хи ји, би ла ви ше на ци о на ли стич ка не го вер ска“.26) Осим то га, 
дру штво ко је се из гра ђу је под упра вом бив ших при пад ни ка ОВК 

23) Пре су да Окру жног су да у Ко сов ској Ми тро ви ци К. бр. 1/2000, јав но об ја вље на 13. ју ла 
2000.

24) “Абу Бе кир Си дик ха ра Ми тро ви цом“, Глас јав но сти, 8. ја ну ар 2009. До ступ но на: http://
www.glas-jav no sti.rs/cla nak/te ma/glas-jav no sti-08-01-2009/abu-be kir-si dik-ha ra-mi tro vi-
com, при сту пље но 13. 01. 2015.

25) Урош Шу ва ко вић, Тран зи ци ја: при лог со ци о ло шком про у ча ва њу дру штве них про ме на, 
Фи ло зоф ски фа кул тет Уни вер зи те та у При шти ни, Ко сов ска Ми тро ви ца, 2014, стр. 277.

26) Об рад Сте ва но вић, Спе ци фич но сти ал бан ског те ро ри зма на Ко со ву и Ме то хи ји, нео бја-
вље на док тор ска ди сер та ци ја од бра ње на на Фа кул те ту без бед но сти Уни вер зи те та у Бе о-
гра ду, 2008, стр. 155.



ПОЛИТИКА НАЦИОНАЛНЕ БЕЗБЕДНОСТИ број 1/2015 стр. 2946.

40

не ма од ли ке ислам ског - ви ше је за бра ђе них же на у Но вом Па за ру 
не го у При шти ни; у глав ном гра ду АП Ко со во и Ме то хи ја гра ди се 
ве ле леп на ка то лич ка ка те дра ла, при че му тре ба има ти на уму да је 
и сам ли дер ал бан ских се па ра ти ста Ибра хим Ру го ва био - ка то лик. 
С дру ге стра не, то ком 1998-1999. у те ро ри стич ким на па ди ма ОВК 
стра дао је зна тан број Ал бан ца ко ји су би ли ло јал ни Ср би ји, а ме ђу 
њи ма нај ви ше оних ка то лич ке ве ро и спо ве сти.

Ка да је реч о ути ца ју Тур ске, за раз ли ку од ути ца ја Са у диј ске 
Ара би је ко ји је у по ра сту, он је до са да ми ни ма ли зо ван. Ту ра ка ви-
ше на Ко со ву и Ме то хи ји го то во да не ма, та ко да је тач на оце на да се 
“нео сман ска по ли ти ка на Бал ка ну си сте мат ски осла ња на та мо шње 
му сли ман ске за јед ни це, у чи јем ја ча њу са гле да ва соп стве ну шан су 
за вас по ста вља ње ути ца ја у ре ги о ну“.27) Да во то глу, др жав ник-док-
три нар, у окви ру сво је иде је о “стра те гиј ској ду би ни“ кон кре ти зу је 
да су ти тур ски тра ди ци о нал ни ослон ци на Бал ка ну Бо шња ци28) и 
Ал бан ци. Та на ско вић, опет ука зу је на ње го ву из ја ву ка ко је Осман-
ско цар ство “пр вен стве но би ло бал кан ска др жа ва“,29) што по твр ђу је 
ја сне ге о по ли тич ке аспи ра ци је Тур ске на овом про сто ру. Ме ђу тим, 
бар за са да, Тур ска те сво је ам би ци је мно го успе шни је оства ру је на 
под руч ју Ра шке обла сти и Бо сне и Хер це го ви не, не го на ко со ву и 
Ме то хи ји.

У по гле ду ути ца ја исла ма на се па ра ти стич ки по крет на Ко со-
ву и Ме то хи ји, Јев тић је де ци дан да је упра во то кључ ни фак тор, и 
из но си сле де ћу ар гу мен та ци ју: “Сва ка ма ни фе ста ци ја шип тар ског 
на ци о на ли зма за по сле ди цу је има ла ши ре ње кул ту ре шип тар ске 
на ци је ко ја је нео дво ји во ве за на за ислам, та ко да би све оно што 
пред ста вља по бе ду ве ли ко шип тар ске иде је у ства ри пред ста вља ло 
по бе ду исла ма. Увек ка да би се ефи ка сно за вр ши ла ак ци ја ет нич-
ког чи шће ња Ср ба и ка да би они не ста ја ли, се ло ко је је ра ни је би ло 
европ ско, до би ло би ислам ски лик. Не ста ја ле би ку ће Ср ба, ар хи-
тек ту ра би до би ја ла ислам ски лик, ру ши ла би се гро бља са кр сто-

27) Дар ко Та на ско вић, Нео сма ни зам: док три на и спољ но по ли тич ка прак са, дру го, до пу ње но 
из да ње, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2011, стр. 137.

28) Аутор овог ра да при хва та да сва ки по је ди нац се бе мо же да на ци о нал но од ре ди и на-
зо ве ка ко же ли, па то пра во не спо ри ни они ма ко ји се бе на зи ва ју Бо шња ци ма. Ипак, 
кон ста ту је мо да се ра ди о но во у спо ста вље ној на ци ји, на кон 2000. го ди не, ко ја пре тен-
ду је да за ме ни у со ци ја ли стич кој Ју го сла ви ји на ста лу на ци ју - Му сли ма ни. Ме ђу тим, 
да нас по сто је на овим про сто ри ма обе ове на ци је. Ина че, тво рац тер ми на “Бо шња ци” је 
аустриј ски оку па ци о ни управ ник Бо сном и Хер це го ви ном Бе ње мин Ка лај.

29) Дар ко Та на ско вић, Нео сма ни зам: док три на и спољ но по ли тич ка прак са, дру го, до пу ње но 
из да ње, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2011, стр. 133.
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ви ма, уни шта ва ле цр кве, а ни ца ле џа ми је“.30) Из ово га, он из вла чи 
за кљу чак ка ко је се па ра ти стич ки по крет Ал бан ца на Ко со ву и Ме-
то хи ји “на ци о на ли стич ки по фор ми, а ре ли ги о зно-ислам ски по су-
шти ни“.31) 

КА ЗА КЉУ ЧИ ВА ЊУ

Ана ли зи ра ју ћи те ро ри стич ко де ло ва ње ал бан ских се па ра ти-
ста на под руч ју Ко со ва и Ме то хи је и ње го ву иде о ло шку осно ву, 
мо ра се уочи ти да је он про ла зио кроз ви ше фа за:

1. Не сум њи во је да је у пр вој фа зи ислам ски ути цај, и то ис-
кљу чи во тур ски, био до ми нан тан. То је пе ри од Пр ве при зрен ске 
ли ге, па до про па сти Ото ман ског цар ства. При том, ово не ис кљу-
чу је ути цај ве ли ких си ла, Аустри је и Ита ли је, на фор ми ра ње и раз-
вој Ли ге;

2. Дру ги пе ри од, у ко ме је ин тен зив но де ло ва ње ка чач ког 
по кре та, от по чи ње пред крај I свет ског ра та и тра је до окон ча ња 
II свет ског ра та. У том раз до бљу, по се бан ути цај на ал бан ски те-
ро ри зам и се па ра ти стич ки по крет има ју фа ши стич ка Ита ли ја и 
Хи тле ро ва Не мач ка, да кле две не и слам ске др жа ве. Упра во је под 
па тро на том ка то лич ке Ита ли је и до шло до ства ра ња “Ве ли ке Ал ба-
ни је“, ко ја је као ма ри о нет ска др жа ва је ди но и по сто ја ла за вре ме 
II свет ског ра та;

3. С ус по ста вља њем ста љи ни стич ко-ма о и стич ког ре жи ма 
Ен ве ра Хо џе у Ал ба ни ји, ко ји је за бра нио ре ли ги ју, ути цај исла-
ма на се пар та ти стич ко-те ро ри стич ки по крет Ал бан ца на Ко со ву и 
Ме то хи ји је пре се чен. У том пе ри о ду он има ве о ма ја сно шо ви ни-
стич ке ка рак те ри сти ке, чак до те ме ре да је ди рект но под сти цао 
исе ља ва ње Ту ра ка за Тур ску или их ар ба на шио, а те ро ри стич ке ор-
га ни за ци је су за сво ју иде о ло шку осно ву има ле Хо џи ну ин тер пре-
та ци ју “марк си зма-ле њи ни зма“;

4. С про па шћу ре ал ног со ци ја ли зма, смр ћу Ен ве ра Хо џе и 
од ла ском с вла сти Ра ми за Али је, у Ал ба ни ји до ла зи до по нов ног 
омо гу ћа ва ња ис по ља ва ња ре ли ги о зне при пад но сти. Али, ово је 
тро вер на зе мља, у ко јој има и му сли ма на (нај ви ше) и ка то ли ка и 
пра во слав них. Сам ли дер ко сов ских се па ра ти ста је ка то лич ке ве-
ро и спо ве сти. 

30) Ми ро љуб Јев тић, Ал бан ско пи та ње и ре ли ги ја, Цен тар за про у ча ва ње ре ли ги је и вер ску 
то ле ран ци ју, Бе о град, 2011, стр. 86.   

31) Исто, стр. 96.
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5. Дру штве не окол но сти у окру же њу, ко је су зна чи ле при-
су ство ра ди кал ног ислам ског фак то ра, и то ка ко у Ал ба ни ји, та-
ко и у Бо сни и Хер це го ви ни во ди ле су ра сту ути ца ја исла ма на 
те ро ри стич ке ор га ни за ци је Ал ба на ца у ју жној срп ској по кра ји ни. 
Ре ги стро ва но је при су ство му џа хе ди на, Ал Ка и де, кам по ва ко је 
су они др жа ли за те ро ри стич ку обу ку при пад ни ка ОВК итд. Тај 
је ути цај био, ме ђу тим, ислам ско-арап ски, а не ислам ско-тур ски, 
и без об зи ра на уло же ни труд ни је до ми нант но иде о ло шки обо јио 
те ро ри стич ку ОВК. Она је увек ра то ва ла не у име Ала ха, већ у име 
“Ве ли ке Ал ба ни је“. Ислам ски ути цај је, кроз обу ку, сла ње бо ра ца 
и фи нан си ра ње ОВК, на сто јао да ову те ро ри стич ку ор га ни за ци ју 
ин стру мен та ли зу је у свр ху оства ри ва ња сво јих ин те ре са. С дру ге 
стра не, на сто је ћи да из деј ству је не за ви сност од Ср би је, ОВК се ну-
жно др жа ла За па да, по себ но Аме ри ке, а по сле 11. сеп тем бра 2001. 
САД се по ста ле ве о ма осе тљи ве на све оно што је бли ско ислам-
ском фун да мен та ли зму;

6. Ак ти скр на вље ња пра во слав них гро ба ља, ма на сти ра и цр-
ка ва је ди но ука зу ју на вер ски еле мент овог те ро ри стич ког де ло ва-
ња. Ме ђу тим, та гро бља осим што су пра во слав на, она су и срп ска; 
ако се же ли за тр ти траг срп ској при сут но сти на про сто ру Ко со ва 
и Ме то хи ји, он да се и гро бља мо ра ју срав ни ти са зе мљом, а цр кве 
сру ши ти. То, ме ђу тим, ви ше ука зу је на ге но цид не на ме ре у од но су 
на срп ски на род;

7. Од го ва ра ју ћи на пи та ње о евен ту ал ној ислам ско-фун да мен-
та ли стич кој за сно ва но сти ал бан ског се па ра ти стич ко-те ро ри стич-
ког по кре та на Ко со ву и Ме то хи ји, до ла зи мо да за кључ ка да та кав 
еле мент сва ка ко по сто ји. Ме ђу тим, он је са мо је дан од иде о ло шких 
еле ме на та те ро ри стич ког ор га ни зо ва ња Ал ба на ца у ју жној срп ској 
по кра ји ни, и то не глав ни. Ислам ски еле мент је пре све га уве жен, и 
то у ра ни јим фа за ма из Тур ске, а у са вре ме но до ба пр вен стве но из 
Са у диј ске Ара би је, пре ко Ал ба ни је и Бо сне и Хер це го ви не, кроз де-
ло ва ња огра на ка Ал Ка и де. До ми нант но би се мо гло за кљу чи ти да 
је осно ва ал бан ског те ро ри стич ког де ло ва ња на Ко со ву и Ме то хи ји 
иде о ло ги ја Ал бан ства,32) од но сно оства ре ња сна о на стан ку “Ве ли-
ке Ал ба ни је “, те да пре ма то ме он има на гла ше но шо ви ни стич ке ка-
рак те ри сти ке. За оства ри ва ње тог ци ља, он се увек осла њао на оне 
си ле за ко је је про це њи вао да мо гу и има ју ин те ре са да му по мог-
ну у ње го вој ре а ли за ци ји: на Тур ску, Аустри ју, Не мач ку, Ита ли ју, 
Са у диј ску Ара би ју, Аме ри ку и НА ТО. Ту, да кле, ни је био пре су дан 

32) Р. Га ћи но вић, М. Ба ја гић, “По ли тич ке по сле ди це ал бан ског на си ља на Бал ка ну “, Срп ска 
по ли тич ка ми сао 3/2012, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, стр. 133.
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ре ли гиј ски еле мент, већ од нос ме ђу моћ ним си ла ма у кон крет ном 
исто риј ском раз до бљу;

8. С об зи ром на од ви ја ње про це са гло ба ли за ци је, ста ње ства-
ри ка кво је да нас не тре ба узе ти као ко нач но. Са свим је мо гу ће да 
до ђе до сна же ња ислам ског фун да мен та ли стич ког фак то ра на про-
сто ри ма Ко со ва и Ме то хи је, при че му то мо же да бу де по сле ди ца 
про ме на од но са сна га у све ту (нпр. пре пу шта ње Бал ка на у сфе ру 
ути ца ја Тур ске као ком пен за ци ја за њен не у ла зак у ЕУ). Та кав раз-
вој до га ђа ја, ислам ска екс пан зи ја, озбиљ но би угро зи ли ста бил ност 
овог де ла Евро пе.
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Uros V. Su va ko vic

TER RO RIST ACTS OF AL BA NI ANS  
IN KO SO VO AND ME TO HI JA – FO UNDATION 

IN ISLA MIC FUN DA MEN TA LISM

Re su me
The re are se ve ral pha ses in analyzing the ter ro rist acts of Al

ba nian se pa ra tists in the re gion of Ko so vo and Me to hi ja. Firstly, the 
Isla mic, pre do mi nantly Tur kish in flu en ce was do mi nant in the first pha
se. It was the pe riod of the First Pri zren Le a gue, un til the col lap se of 
Ot to man Em pi re. This do es not ex clu de the in flu en ce of ot her gre at po
wers, such as Austria and Italy, on the for ma tion and de ve lop ment on 
the Le a gue. Se cond pe riod, when the ac ti ons of Kac hak Mo ve ment we re 
in ten si fied, star ted at the end of WWI and la sted un til the end of WWII. 
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Du ring this pe riod, , the fa scist Italy and Hi tler’s Ger many – the two 
nonIsla mic sta tes, had a spe cial in flu en ce on the Al ba nian ter ro rist 
and se pa ra tist mo ve ment. Cre a tion of “Gre at Al ba nia“, a pup pet sta te,  
has hap pe ned just un der the pa tro na ge of the cat ho lic Italy. 

Furt her mo re, with the esta blis hment of Sta li nistMa o ist re gi me 
of En ver Hox ha in Al ba nia, the in flu en ce of Islam on se pa ra tistter ro
rist mo ve ment of Al ba ni ans at Ko so vo and Me to hi ja was cut off. The 
mo ve ment has cle ar dis tinct cha u vi ni stic cha rac te ri stics, whi le ter ro
rist or ga ni za ti ons had ide o lo gi cal ba sis on Hox ha’s in ter pre ta tion of 
Mar xismLe ni nism. With the fall of so ci a lism, the de ath of En ver Hox
ha and the fall of Ra miz Alia, it was again pos si ble to ex hi bit re li gion. 
Ho we ver, Al ba nia is a threere li gion co un try, with Mu slim ma jo rity and 
Ort ho dox and Cat ho lic mi no ri ti es. The le a der of Ko so vo se pa ra tists 
du ring the fight for se ces sion, Ibra him Ru go va, was him self a Cat ho lic.

The pre sen ce of ra di cal Isla mic fac tor, both in Al ba nia and in 
Bo snia and Her ze go vi na led to the in cre a sed in flu en ce of Islam on ter
ro rist or ga ni za ti ons of Al ba ni ans in the so ut hern Ser bian pro vin ce. The 
pre sen ce of mu ja he deen was re gi ste red. Ho we ver, the in flu en ce was 
Isla micAra bic and not Isla micTur kish, and re gar dless the ef fort put 
in to this, it has not do mi nantly ide o lo gi cally co lo red the ter ro rist KLA. 
Isla mic in flu en ce was trying to in stru ment this or ga ni za tion for the pur
po se of ac hi e ving the in te rests by tra i ning, sen ding fig hters and fi nan
cing the KLA. On the ot her hand, in the at tempt to for ce in de pen den ce 
from Ser bia, the KLA ne ces sa rily stick to the West, espe ci ally the USA, 
and af ter 11 Sep tem ber 2001 the USA has be co me very sen si ti ve to the 
Isla mic fun da men ta lism.

Re gar ding the is sue of pos si ble Isla micfun da men ta list ba sis of 
the Al ba nian se pa ra tistter ro rist mo ve ment in Ko so vo and Me to hi ja, 
we con clu de that such an ele ment su rely exists. Ho we ver, it is only one 
of the ide o lo gi cal ele ments of the ter ro rist or ga ni zing of Al ba ni ans in 
the so ut hern Ser bian pro vin ce, even not the main one. The Isla mic ele
ment is pri ma rily im por ted, in early pha se from Tur key and in con tem
po rary pe riod pri ma rily from Sa u di Ara bia, via Al ba nia and Bo snia 
and Her ze go vi na.

A do mi nant con clu sion might be that the ba sis of the Al ba nian 
ter ro rist ac ti ons in Ko so vo and Me to hi ja is the ide o logy of Al ba ni a
nism, i.e. ac com plis hment of the dre am abo ut the fo un da tion of the 
“Gre at Al ba nia“; the re fo re, it has sig ni fi cant cha u vi ni stic cha rac te ri
stics. For ac com plis hment of that goal, it has al ways re lied on the for
ces that might and ha ve in te rest to help in the re a li za tion: on Tur key, 
Austria, Ger many, Italy, Sa u di Ara bia, the USA and NA TO. The re fo re, 
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* Овај рад је при мљен 09. марта 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.

the re li gi o us ele ment was not cru cial, but the re la tion bet we en the po
wer ful for ces in the spe ci fic hi sto ri cal pe riod.
Keywords: Ko so vo and Me to hi ja, Al ba nian ter ro rism, Islam, Gre a ter Al ba

nia, 19802013.
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