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КРИМИНАЛИСТИЧКО-ПОЛИЦИЈСКА АКАДЕМИЈА У БЕОГРАДУ

ЕФЕКТИ АЛБАНСКОГ ТЕРОРИЗМА НА 
КОСОВУ И МЕТОХИЈИ2

САЖЕТАК. Прве идеје о сецесији Косова и Метохије од Републике Србије и о кори-
шћењу насиља у њиховом остваривању појавиле су се непосредно по-
сле Првог балканског рата (1912). Кључни носиоци тог, етносепарати-
стички мотивисаног, насиља на Косову и Метохији током и после осло-
бодилачких ратова Србије (1912–1918) и између два светска рата, биле
су качачке, а током и после Другог светског рата балистичке групе екс-
тремних Албанаца. Насиље засновано на њиховој традицији, са неса-
гледиво тешким последицама по виталне интересе Републике Србије,
ескалирало је у последњој деценији XX века, насиљем албанске екстре-

мистичке групе под називом Oслободилачка војска Косова (ОВК)3 које
је било подржано и од значајних субјеката међународне заједнице.
Анализом специфичних циљева, носилаца (активних субјеката), сред-
става, објеката напада (пасивних субјеката) и последица, као конститу-
тивних елемената тог насиља, потврђен је његов терористички карак-
тер и терористички профил ОВК као његовог кључног носиоца. Полазе-
ћи од тога, рад је резултат истраживања у којем је аутор, анализом по-
следица као конститутивног елемента албанског тероризма на Косову
и Метохији, с краја прошлог и почетка овог века, идентификовао и на-
учно описао нивое остварења циљева његових унутрашњих носилаца и
спољних подржавалаца. 

1 obrad.stevanovic@kpa.edu.rs
2 Ра9 је резулLаL исLраживања у оквиру научноисLраживачко: DројекLа ИИИ 47023 Косово и Ме�о-

хија између национално! и�ен�и�е�а и евроин�е!рација који финансира МинисLарсLво DросвеLе,
науке и Lехнолошко: развоја РеDуJлике СрJије.

Ра9 је Dримљен 16. новемJра 2014, а Dрихваћен за оJјављивање на сасLанку Ре9акције ЗJорника
о9ржаном 19. маја 2015.

3 На ен:леском језику: Kosovo Liberation Army (KLA); На алJанском: Ushtria Çlirimtare e Kosovës (UÇK).
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УВОД

Бројни су LеореLичари који су исLраживали основна, неоDхо9на
и 9овољна оJележја која конкреLно насиље чине LерорисLичким.
УоDшLавањем резулLаLа њихових исLраживања, у Lа оJележја
најчешће се уJрајају: DолиLички циљ, неморалносL, DроLивDрав-
носL, усмереносL DроLив 9ржаве, засLрашивање, DроDа:ан9а 9е-
лом, сисLемаLичносL, сложеносL и ор:анизованосL насиља
(ДимиLријевић, 1982, сLр. 122–149; Schmidt, 1988, сLр. 5–6; Тома-
шевски, 1983, сLр. 127–128; Јаковљевић, 1997, сLр. 46–50; СLевано-
вић, 2008, сLр. 33–34). УDркос осDоравајућим сLавовима Dоје9и-
них LеореLичара и суJјекаLа међунаро9не заје9нице, резулLаLи
релеванLних научних исLраживања DоLврђују Dреовлађујућа
унуLрашње-Dравна, социолошка и DолиLичка сLановишLа у Ср-
Jији, Dрема којима је насиље алJанских ексLремисLа на Косову и
МеLохији, DосеJно крајем XX и DочеLком XXI века имало сва наве-
9ена (неоDхо9на и 9овољна) LерорисLичка оJележја (СLевановић,
2008, сLр. 33–34 и 2012, сLр. 754).

Поре9 сDецифичних циљева, носилаца (акLивних суJјекаLа),
сре9сLва и оJјекаLа наDа9а (Dасивних суJјекаLа), Dосле9ице Lеро-
ризма су је9ан о9 основних консLиLуLивних елеменаLа Lо: фено-
мена. У кривично-Dравном смислу, Dосле9ице Lероризма се нај-
чешће 9ефинишу као шLеLа коју LерорисLички акL Dроузрокује
на оJјекLу наDа9а или као резулLаL LерорисLичко: наDа9а, о9-
носно мера осLварења LерорисLичко: циља, о9:оварајуће: нивоа
(Јаковљевић, 1997, сLр. 193). Сле9сLвено Lоме, Dосле9ице Lерори-
зма се мо:у DосмаLраLи из у:ла Dасивно: суJјекLа (жрLве, оJјекLа
наDа9а) и из у:ла носилаца (акLивно: суJјекLа) Lероризма.

ПосмаLрано из у:ла Dасивно: суJјекLа, Dосле9ице Lероризма
се 9ефинишу као шLеLа коју Lероризам Dроузрокује на о9:овара-
јућем нивоу (оDераLивни, сре9њи, сLраLе:ијски) оJјекаLа наDа9а
(Dасивно: суJјекLа). РезулLаLима значајних исLраживања ко-
смеLских сукоJа, DосеJно оних с краја XX и DочеLка XXI века, Dо-
Lврђене су несDорне и очи:ле9не Dосле9ице алJанско: Lерори-
зма на Косову и МеLохији, које су Jиле DосеJно Lешке неDосре9но
Dре, Lоком и неDосре9но Dосле НАТО а:ресије на Савезну РеDу-
Jлику Ју:ославију (СРЈ) и РеDуJлику СрJију, 1999. :о9ине. Разли-
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чиLе, Lешко са:ле9иве и неDроцењиво Lешке неDосре9не Dосле-
9ице ра9ње извршења LерорисLичко: акLа, као Dосле9ице
оDераLивно: (Dрво:) нивоа, DоLврђене су :уJицима љу9ских жи-
воLа, Lелесним Dовре9ама, Dовре9ама љу9ских Dрава и слоJо9а,
унишLавањем или Dреки9ањем ра9а јавних служJи, маLеријал-
ним разарањима имовине и озJиљном 9е:ра9ацијом живоLне
сре9ине, узроковане Dре све:а уDоLреJом DројекLила са осиро-
машеним уранијумом. 

После9ице алJанско: Lероризма сре9ње: (9ру:о:) нивоа, Dо-
Lврђене су у:рожавањем (кршењем, Dовре9ом) јавно: мира и си-
:урносLи шире DоDулације неDосре9но ненаDа9нуLих :рађана,
о9носно њиховим осећајем соDсLвене у:роженосLи, засLраше-
носLи, неслоJо9е и неJезJе9носLи, шLо је условило :уJиLак си-
:урносLи и Dоверења :рађана у 9ржаву и њену сDосоJносL 9а их
зашLиLи, самоо:раничавање слоJо9е креLања и ра9а на Косову и
МеLохији и њихово самоDокреLање са Косова и МеLохије. На
сLраLе:ијском (Lрећем) нивоу, Dосле9ице алJанско: Lероризма
DоLврђене су Lрајном Dроменом еLничке сLрукLуре сLанов-
нишLва и :еLоизацијом DреосLалих СрJа на Косову и МеLохији;
Dривременим о:раничењем суверениLеLа РеDуJлике СрJије на
Lом 9елу своје LериLорије; и крајње озJиљним и неDовољним
Lрен9ом у:рожавања LериLоријално: инLе:риLеLа РеDуJлике
СрJије (више о Lоме у: СLевановић, 2012, сLр. 753–769).

С 9ру:е сLране, DосмаLрано из у:ла акLивно: суJјекLа, Dосле-
9ице алJанско: Lероризма се мо:у о9ре9иLи као резулLаL или
ефекаL Dре9узеLих LерорисLичких акLивносLи, о9носно као
мера осLварења LерорисLичких циљева, Dре све:а сLраLе:ијско:
нивоа. При Lоме, Dосле9ице, о9носно резулLаLи или ефекLи Lе-
рорисLичко: насиља на нижем (оDераLивном и сре9њем) нивоу,
за носиоце Lероризма имају каракLер сре9сLава за DосLизање
њихових сLраLе:ијских циљева. Полазећи о9 Lо:а 9а Lај асDекL
Dосле9ица као консLиLуLивно: елеменLа алJанско: Lероризма
на Косову и МеLохији није 9овољно исLражен, у ра9у су Dрезен-
Lовани резулLаLи исLраживања које је имало за циљ 9а се науч-
ним DосLуDком 9ође 9о ваљане класификације и оJјашњења
конкреLних Dосле9ица, о9носно ефекаLа Lо: Lероризма, Dосма-
Lраних из у:ла ње:ових унуLрашњих носилаца и сDољних Dо-
9ржавалаца. 
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1. ЕФЕКТИ УНУТРАШЊИХ НОСИЛАЦА АЛБАНСКОГ 
ТЕРОРИЗМА

И Dоре9 Lо:а шLо су значајни LеореLичари на сLановишLу 9а Lе-
роризам није ни филозофија ни DокреL, већ само сре9сLво за Dо-
сLизање о:раничених циљева (уDоре9иLи: Wilkinson, 2002,
сLр. 29–30), у Lеорији Lероризма није сDорно 9а LерорисLичке
вође и Jројни LерорисLи оJично имају на уму круDне сLраLе:иј-
ске циљеве и скоро увек Lеже 9а Dромене DолиLичку сLварносL.
Полазећи о9 Lо:а 9а Dромену DолиLичке сLварносLи еLносеDара-
LисLички LерорисLи скоро увек схваLају као сLварање нових 9р-
жава, исLраживачи Lероризма су чесLо усмеравали Dажњу и на
DиLање њихове усDешносLи, Lра:ајући за о9:овором на DиLање:
9а ли DосLоји оDшLа веза између Lероризма и сLварања нових 9р-
жава? (уDоре9иLи: Harmon, 2002: 43–44). То DиLање се намеће као
акLуелно и у исLраживању алJанско: Lероризма, о9носно наси-
ља алJанских ексLремисLа на Косову и МеLохији, с краја Dрошло:
и DочеLка ово: века.

УDркос сLалној Lежњи ка осLварењу високо ран:ираних Dоли-
Lичких циљева, својој DосLојаносLи и Dовећавању оDсе:а сво: 9е-
ловања и уDркос Lоме шLо је нека9а заисLа усDевао 9а Dромени
DолиLичку сLварносL, може се рећи 9а је Lероризам у осLварива-
њу Lих циљева, чешће Jио неусDешан не:о усDешан (уDоре9иLи:
Harmon, 2002, сLр. 9). Иако мно:и схваLају Lероризам као DуL
(сLраLе:ију) који завршава на је9ан о9 9ва мо:ућа начина – DосLи-
зањем Dрокламовано: DолиLичко: циља или самоунишLењем
LерорисLа (Томашевски, 1983, сLр. 298), већина сеDараLисLичких
LерорисLичких :руDа у ЕвроDи није 9оживела DоLDуни усDех у
осLваривању Lаквих циљева, али није ни несLала, чак ни у случа-
јевима DоLDуно: неусDеха у њиховом осLварењу. Без оJзира на Lо
шLо њихови укуDни резулLаLи у осLваривању Dрокламованих
DолиLичких циљева нису Jили велики и шLо Lероризам, као и :е-
рилско раLовање, није Jио 9овољно сре9сLво за DосLизање Dоли-
Lичке DоJе9е, скоро сваки Lероризам је Jио свеLионик 9ру:им
LерорисLима.4 Ње:ова DоDуларносL је и 9аље велика, Jез оJзира

4 АJу Дау9, Dреживели LерорисLа и учесник наDа9а на израелске сDорLисLе
на ОлимDија9и у Минхену 1972. :о9ине изјавио је 05. сеDLемJра 1997. :о9ине
за News-Leader: „Минхен је унeо DалесLинску сLвар у сваку кућу” (Harmon,
2002, сLр. 96, 97).
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на чињеницу шLо чак и DоLDун DолиLички усDех LерорисLа нај-
чешће није значио и усDех наро9а и новосLворених 9ржава. 

Основни разло: за Lо, свакако, Dроизилази из несDорно: и че-
сLо: усDеха LерорисLа у DосLизању циљева на оDераLивном – Lак-
Lичком и сре9њем нивоу. Чак и ка9а не DосLоје из:ле9и 9а Dро-
кламоване сLраLе:ијске циљеве осLваре, LерорисLи осLварују
краLкорочне 9оJиLке самим извођењем LерорисLичких акаLа и
насLанком неDосре9них Dосле9ица, које Dо наDа9нуLу 9ржаву
мо:у JиLи изузеLно Lешке. (Wilkinson, 2002, сLр. 29, 30; Harmon,
2002, сLр. 96, 97). Висок ниво осLваривосLи Lих – LакLичких циље-
ва, ло:ична је Dосле9ица LакLичке Dре9носLи LерорисLа у о9носу
на наDа9нуLу 9ржаву. Они скоро увек Jирају време, месLо и оJје-
каL наDа9а, 9ок 9ржава најчешће реа:ује изунуђено и реакLивно,
након извршено: акLа и насLалих, чесLо неоLклоњивих, Dосле9и-
ца. Поре9 смрLи или рањавања не9ужних жрLава као циља Lеро-
рисLа оDераLивно: нивоа, чак и Dросечни LерорисLички наDа9
ре9овно 9оноси масовни DуJлициLеL којим се Dроизво9и сLрах
широких размера, као циљ Lероризма сре9ње: ниова. Та 9ва ис-
хо9а LерорисLи DосLижу релаLивно малим сре9сLвима, је9но-
сLавном ор:анизацијом и малим ризиком, шLо се чесLо оJразла-
же слаJошћу и DоDусLљивошћу националних и међунаро9них
реакција на Lероризам, уDркос Jројним DроLивLерорисLичким
законима, конвенцијама, сLраLе:ијама и сна:ама. 

Тероризам је Lоком времена, Lаквим усDесима на нижим ни-
воима, исDољавао снажан уLицај, не само на жрLве (оDераLивни
ниво), већ и на 9ру:е љу9е и DокреLе (сре9њи ниво), Dа и на 9ржа-
ве (сLраLе:ијски ниво). УDркос ниском нивоу осLваривања сLра-
Lе:ијских циљева, Lероризам еLносеDараLисLичких :руDа DосLао
је узоран и Dо9сLицајан Dример 9ру:им сличним LерорисLич-
ким :руDама склоним насиљу као сре9сLву DолиLичке JорJе.
Иако су мно:о мање 9есLрукLивне у Dоређењу са сLранама у еL-
ничким раLовима Dуних размера, Lе сеDараLисLичке Lерори-
сLичке :руDе 9о 9анас усDевају 9а изJе:ну DоLDуни Dораз (ирска
ИРА, Jаскијска ЕТА, корзиканска ФЛНЦ или кур9исLанска ПКК).
Иако њихове камDање нису узроковале ескалацију у :рађански
раL Dуних размера, ниLи осLварење сLраLе:ијских циљева, оне
е:зисLирају на DривлачносLи и9еје национално: самоо9ређења,
која оси:урава неDреки9ан 9оLок нових ре:руLа, Dома:ача и :о-
Lово: новца, шLо њихове камDање о9ржава у живоLу (Wilkinson,
2002, сLр. 64). Прем9а о:раничено: 9омеLа, њихови резулLаLи Dо-
већавају „у:ле9” LерорисLа, као „Lражилаца Dрав9е” и Dо9сLичу
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9ру:е LерорисLе на насиље, колико и њихова и9еолошка уверења
и DолиLички циљеви.

Пре све:а зJо: скромних резулLаLа у осLварењу DолиLичких
циљева, али и зJо: ефикасносLи у осLваривању LерорисLичких
циљева ниже: нивоа, Lероризам се чешће корисLио као Dомоћно
сре9сLво у 9ру:им врсLама оружаних и 9ру:их сукоJа и као Lакав
је Jио ефикаснији не:о као је9ино или :лавно сре9сLво у осLвари-
вању Lих циљева. Доказ за Lо налази се у несDорној чињеници 9а
је већина револуционарних раLова Dрошла :ерилску или Lеро-
рисLичку фазу (Wilkinson, 2002, сLр. 27, 38) и још више у чињеници
9а су неки револуционарни DокреLи, корисLећи Lероризам у 9ва-
9есеLом веку, заисLа освојили и за9ржали власL у неким земља-
ма (Harmon, 2002, сLр. 96, 97) и Lако осLварили DоLDуни усDех, о9-
носно DолиLички циљ сLраLе:ијско: нивоа. ТиDични Dримери у
којима је Lероризам имао Lако значајну уло:у у осLварењу DоL-
Dуно: усDеха у:лавном се о9носе на о:раничен Jрој анLиколо-
нијалних JорJи за независносL DроLив Lуђинске вла9авине
(Wilkinson, 2002, сLр. 38). ОJарање JриLанске и француске коло-
нијалне власLи у ПалесLини, на КиDру и у Алжиру, а 9елимично
и сLварање нових вла9а на КуJи и у Никара:ви, 1959. и 1978. :о9и-
не, Lакође су DознаLи Dримери Lакве уло:е и усDеха Lероризма.
Поје9ини исLраживачи смаLрају 9а је Lероризам имао несумњи-
ву уло:у чак и у сLварању Јерменије, ХрваLске, Босне и Херце:о-
вине, Dа и Словеније (Harmon, 2002, сLр. 21, 44, 45).

Теоријска сLановишLа о Lоме 9а је :ерилски (Dаравојни) Lеро-
ризам, какав су корисLили мно:и ослоJо9илачки DокреLи, Dо-
сLао сLаромо9ан, мо:у се озJиљно осDораваLи ефекLима алJан-
ско: Lероризма на Косову и МеLохији, с краја Dрошло: и DочеLка
ово: века. ДесеLине хиља9а уJијених, Dовређених, оLеLих и зло-
сLављаних љу9и, хиља9е ошLећених, унишLених и разорених
DриваLних, 9рушLвених, 9ржавних и верских оJјекаLа, несDорне
су и оDшLе DознаLе Dосле9ице алJанско: Lероризма на Косову и
МеLохији, на оDераLивном нивоу. ГуJиLак си:урносLи (осећај не-
си:урносLи, несDокојсLва и зеJње), о9носно сLање Lерора и
засLрашеносLи ширих размера, несDорне су Dосле9ице Lо: Lеро-
ризма на сре9њем нивоу. Оне су заси:урно 9оказиве самоо:ра-
ничавањем слоJо9е креLања и ра9а, :уJиLком Dоверења у 9ржа-
ву и самоDокреLањем сLановнишLва са Lероризмом у:рожених
DросLора на Косову и МеLохији. На Lај начин су алJански Lеро-
рисLи усDели у намери 9а 9ржавне ор:ане и сLановнишLво Ре-
DуJлике СрJије Dо9вр:ну сLању заJринуLосLи и сLраха о9 слич-
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них наDа9а. Тиме су DосLи:ли ефекаL који Бајман оJјашњава
Lвр9њом 9а се насиље ко9 еLничко: Lероризама сво9и на оJлик
LерорисLичке комуникације (или DроDа:ан9е 9елом) која Dроиз-
во9и сLални сLрах о9 Dоновно: насиља (Vajt, 2004, сLр. 228).

Посре9сLвом осLварења Lих циљева, Dо узору на корзиканске
LерорисLичке ор:анизације Dре9вођене Националним фронLом
за ослоJођење Корзике (ФЛНЦ), које Lеже 9а оLцеDе 9ва о9 96
француских 9еDарLмана, алJански LерорисLи на Косову и МеLо-
хији Dре9вођени ОВК, Dокушавају 9а о9 РеDуJлике СрJије као су-
верене 9ржаве оLцеDе 13,2% LериLорије. И је9ни и 9ру:и Dолазе
о9 искусLава усDешних LерорисLичких :руDа као шLо је искусLво
алжирско: ФЛН-а, који је во9ио 9у:оLрајан раL DроLив француске
власLи и у њему DоJе9ио 1962. :о9ине, оLцеDивши Lри француска
9еDарLмана у северној Африци. Иако се чини несDорним 9а је ал-
Jанска ОВК Jлижа осLварењу Dрокламовано: циља не:о корзи-
канска ФЛНЦ, о9:овор на DиLање, 9а ли су и у ком оJиму Lерорис-
Lи ОВК осLварили свој Dрокламовани DолиLички циљ није
је9носLаван.

ПоJуна ШаJана Полуже, с DочеLка 1945. :о9ине, Dре9вођена
ЦенLралним комиLеLом Дру:е Dризренске ли:е, није имала
усDеха у очувању концеDLа „Велике АлJаније” и Косова и МеLо-
хије у њој, који је DреLхо9но Jио осLварен аDрила 1941. :о9ине.
Насиље сле9Jеника ШаJана Полуже, с краја XX века, Dоказало је
DосLојаносL сеDараLисLичке – великоалJанске националне и9еје
и њену моћ 9а, Jар на оDераLивном и сре9њем нивоу и увек изно-
ва, Dроизве9е озJиљну кризу. Иако је Dре само 15 :о9ина Jила не-
замислива 9ру:а алJанска 9ржава на Балкану, са9а мно:и сма-
Lрају 9а су алJански ексLремисLи и LерорисLи на из:ле9ном
DуLу 9а DосLи:ну Lај DолиLички циљ и Lиме ле:иLимизују своју
JорJу, уDркос хиља9ама не9ужних жрLава њихово: Dравно и мо-
рално неDрихваLиво: насиља. 

Преовлађујући јавни сLавови Dре9сLавника алJанске еLничке
заје9нице на Косову и МеLохији, као и јавни сLавови Dре9сLавни-
ка САД, НАТО и већине 9ржава ЕвроDске уније, указују на Lо 9а је
осLварење крајње: DолиLичко: циља, засновано: на великоал-
Jанској националној и9еји и 9ефинисано: као оLцеDљење Косова
и МеLохије о9 РеDуJлике СрJије и сLварање независне и међуна-
ро9но DризнаLе „РеDуJлике Косово”, само DиLање времена.5 Да
ли ће се Lаква очекивања осLвариLи или неће и 9а ли ће евенLу-
ално сLворена нова 9ржава на Балкану JиLи сDосоJна за соDсLве-
ни самосLални живоL, време ће Lек DоказаLи. Чињеница је, иDак,
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9а су носиоци алJанско: Lероризма на Косову и МеLохији, Dоре9
несDорно: осLварења својих циљева оDераLивно: и сре9ње: ни-
воа, на Lај начин 9елимично (не и у DоLDуносLи) осLварили и
своје сLраLе:ијске – DолиLичке циљеве. 

Такав (9елимичан) усDех у осLварењу Dрокламованих Dоли-
Lичких циљева алJанских ексLремисLа и LерорисLа 9оказив је,
Dре све:а: 1) Lрајно Dромењеном еLничком сLрукLуром сLанов-
нишLва на Косову и МеLохији, као Dосле9ицом насилних уJисLа-
ва, оLмица, унишLавања имовине и Dро:она са Косова и МеLохије
и засLрашивања више 9есеLина хиља9а СрJа, Црно:ораца и Рома;
2) Dовлачењем војске, Dолиције и 9ру:их 9ржавних ор:ана са Ко-
сова и МеLохије и усDосLављањем Dривремених ор:ана Dокра-
јинске и локалне самоуDраве на Косову и МеLохији Dо9 окриљем
ОУН, чиме је, за са9а Dривремено, о:раничен 9ржавни суверени-
LеL и LериLоријални инLе:риLеL РеDуJлике СрJије на Lом 9елу
своје LериLорије; и DосеJно 3) самоDро:лашењем и Dризнавањем
самоDро:лашене „РеDуJлике Косово”, о9 велико: Jроја, али не и
о9 свих, најмоћнијих 9ржава свеLа и чланица Ује9ињених нација
(више о Lоме у: СLевановић, 2012, сLр. 762–767). На Lај начин се 9е-
лимично осLварење циља 9ефинисано: као „Косово РеDуJлика”
Dрецизније може о9ре9иLи као „Косово ван СрJије и Косово Jез
СрJа”, на DуLу 9о осLварења крајње: циља „Косово у сасLаву Ве-
лике АлJаније”.

ПолиLички усDех LерорисLичких :руDа скоро увек Dо9разуме-
ва и DолиLички усDех њихових ли9ера. Иако се Lероризам, са мо-
рално: сLановишLа, као насиље DроLив не9ужних, ни на који на-
чин не може оDрав9аLи, LерорисLи који насиљем осLваре Lакве
DолиLичке циљеве, за разлику о9 оJичних криминалаца, иDак
9олазе на власL и нека9а DосLају „у:ле9ни :рађани”. Ни алJански
Lероризам, у Lом смислу, није изузеLак. О Lоме најречиLије :ово-
ре Dримери Хашима Тачија, Рамуша Хара9инаја, А:има Чекуа и
већине осLалих ли9ера ОВК које, уDркос њиховој несумњивој Lе-
рорисLичкој и криминалној DрошлосLи, велики Jрој АлJанаца
смаLра нају:ле9нијим и најзаслужнијим сунаро9ницима за не-
сDорне усDехе на DуLу :еоDолиLичке Lрансформације Косова и
МеLохије, о9 ауLономне Dокрајине у РеDуJлици СрJији ка „неза-
висној РеDуJлици Косово”. 

5 АкLуелносL великоалJанске националне и9еје DоLврђена је, на симJоличан
начин, и DровокаLивним коришћењем JесDилоLне леLелице са засLавом
„Велике АлJаније” на фу9Jалској уLакмици реDрезенLација РеDуJлике Ср-
Jије и РеDуJлике АлJаније, у Бео:ра9у, 14. 10. 2014. :о9ине. 
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При Lаквој Lрансформацији ексLремисLичких :руDа и њихо-
вих ли9ера оJично се заJорављају Lри важне чињенице из исLо-
рије. Прва указује на Lо 9а је DочеLни усDех еLносеDараLисLички
моLивисаних LерорисLа чесLо Dриви9ан и краLкоLрајан, зJо:
Lо:а шLо су крајњи резулLаL Lакво: усDеха најчешће 9ржаве не-
сDосоJне за соDсLвени оDсLанак (Harmon, 2002, сLр. 43–44). Дру:о
Dоучно исLоријско искусLво указује на Lо 9а :руDе, ор:анизације
и DокреLи који насиљем и Lероризмом освајају власL, најчешће
нису склоне 9а се о9рекну насиља и Jлиских веза са ор:анизова-
ним криминалом у сDровођењу власLи. Трећа исLоријска чиње-
ница DоLврђује 9а унуLрашњи Lероризам може лако ескалираLи
у :рађански раL Dуних размера, као шLо међунаро9ни Lероризам
нека9а може DокренуLи међунаро9ни раL, са свим оDасносLима
за међунаро9ни мир (Wilkinson, 2002, сLр. 229–230).

С Lим у вези, неки Dо9аци већ са9а указују и на изневерена оче-
кивања је9но: Jроја алJанских ексLремисLа, о9носно на Lо 9а
међу њима DосLоји уверење Dрема којем, Lероризмом DроLив Ре-
DуJлике СрJије и савезнишLвом са сDољним суJјекLима нису
осLварили своје циљеве. Неки о9 њих схваLају 9а су о9 међуна-
ро9них суJјекаLа злоуDоLреJљени, Lако шLо је „срDска окуDа-
ција” замењена „иносLраном окуDацијом Косова и МеLохије”. Та
чињеница указује и на Lо, 9а у Jу9ућносLи не LреJа искључиLи и
мо:уће сукоJе алJанских сеDараLисLа са сна:ама међунаро9не
заје9нице на Косову и МеLохији. Такво размишљање има уDори-
шLе и у исLоријској чињеници 9а су САД исLе насилне :руDе са
исLим оружјем, у је9ном конLексLу уз9изале на ниво Jораца за
слоJо9у (ТалиJани, Ал Каи9а и сл.), а у 9ру:ом конLексLу осуђи-
вала као LерорисLе (DосеJно Dосле LерорисLичких авио наDа9а
на Њујорк и Вашин:Lон, о9 11. сеDLемJра 2001. :о9ине). Сара9ња
са Lероризмом се оJично враћа као Jумеран:. Тешко је вероваLи
9а ћа алJански LерорисLи у Lом смислу JиLи изузеLак и осLаLи
вечно захвални својим DокровиLељима.

2. ЕФЕКТИ СПОЉНИХ ПОДРЖАВАЛАЦА 
АЛБАНСКОГ ТЕРОРИЗМА

УDркос Lоме шLо се смаLра феноменом 9у:о: исLоријско:
Lрајања, еLнонационалисLички – еLносеDараLисLички Lерори-
зам који се Dрви DуL Dојавио унуLар ОLоманско: и ХаJзJуршко:
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царсLва, DосLао је Dро9орнија :лоJална сна:а Lек Dосле 1945. :о-
9ине. СDосоJносL анLиколонијалних :руDа 9а сLекну симDаLије
и Dо9ршку ван :раница сLварно: сукоJа Dре9сLављала је 9оJар
Dример 9ру:им :руDама које су у Lероризму ви9еле ефикасно
сре9сLво за DреLварање локалних сукоJа у међунаро9не (СLева-
новић, 2008, сLр. 347). Полазећи о9 Lо:а, као и о9 DознаLе изреке
9а је раL „насLавак DолиLике 9ру:им сре9сLвима”, неки ауLори
указују на Lо 9а се Lероризам може корисLиLи као замена за раL,
као алLернаLива или као суро:аL раLа (Jenkins, 1974, 1975), о9но-
сно као нека „врсLа неоJјављено: раLа” или као 9оDунска сLраLе-
:ија у оквирима раLа (оружано: сукоJа), а Lиме и како својеврсна
DреLња миру. Они Lиме јасно указују на DосеJну Dо9оJносL Lеро-
ризма као сре9сLва раLовања, уDркос ње:овој ексLремној немо-
ралносLи.

За Lакво коришћење Lероризма у савременим условима може
се Dронаћи више разло:а. Пре све:а, Lероризам се оDрав9ано сма-
Lра мање оDасним сре9сLвом о9 свако: оJлика савремено: раLа,
зJо: Lо:а шLо је ниво насиља и Jрој жрLава, чак и у релаLивно
краLкоLрајном :рађанском раLу знаLно више смрLоносан и разо-
ран.6 Поре9 Lо:а шLо, у Dоређењу са раLом, Dа и са 9ру:им Dоли-
Lичким (оружане DоJуне и сл.), неDолиLичким (ор:анизовани
криминал и сл.) и Lра9иционалним оJлицима криминала (сао-
Jраћајне нез:о9е и сл.), узрокује мањи Jрој жрLава, Lероризму
као суро:аLу раLа DриJе:ава се и зJо: Lо:а шLо је је9ан о9 ње:ових
JиLних елеменаLа изазивање Dромене Dонашања, Jез унишLава-
ња DроLивника, Dолазећи о9 Lо:а 9а „циљ LерорисLа није исLре-
Jљивање човечансLва, већ уLицај на ње:а” (Томашевски, 1983,
сLр. 10).

Тероризам се, Lакође, 9оказао и као 9елоLворно сре9сLво не-
морално: и DроLивDравно „асимеLрично: раLовања” слаJијих
DроLив јачих, зJо: че:а су ње:овом коришћењу склоне, како Lеро-
рисLичке :руDе Lако и DроLерорисLичке 9ржаве које из различи-
Lих разло:а нису сDремне за вођење оружане JорJе ширих раз-
мера са неDовољним или неизвесним исхо9ом. НесDремни 9а се
уDусLе у класичан раL, они Lероризмом, уз скреLање Dажње 9о-
маће: и међунаро9но: јавно: мњења, чесLо оси:уравају очекива-
не реакције 9ржавних ор:ана и међунаро9не заје9нице и Lако,
малим сре9сLвима, нека9а 9елимично, ређе у DоLDуносLи, осLва-

6 На Dример, више љу9и је Dо:инуло у лиJанском :рађанском раLу о9 1974. 9о
1976. не:о шLо их је Dо:инуло за 9есеL :о9ина међунаро9но: Lероризма о9
1975. 9о 1985. :о9ине (Wilkinson, 2002, сLр. 27, 38).
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рују своје DолиLичке циљеве. УDркос мањем Jроју жрLава и ма-
лим сна:ама, учинак Lероризма је чесLо 9елоLворанији о9 учин-
ка раLа и, шLо је мож9а важније, Lешко се може DриDисаLи
9ржави која :а корисLи.

КорисLећи се Lероризмом као сре9сLвом, 9ржаве скоро увек
9елују из сенке LерорисLичких ор:анизација, које саме сеJе
оJично јавно рекламирају својим насилним акLима, Dреузимају-
ћи о9:оворносL за њих (Томашевски, 1983, сLр. 22–23; Wilkinson,
2002, сLр. 229). Та својсLва Lероризма Dо:о9на су 9а моLивишу Dо-
је9ине 9ржаве 9а своје :еоDолиLичке циљеве Dокушају 9а осLваре
Lероризмом Jез класично: раLовања, малим сна:ама и сре9сLви-
ма и уз мањи Jрој жрLава. За Lакво 9еловање, из сенке Lерори-
сLичких :руDа, DроLерорисLичке 9ржаве мо:у JиLи моLивисане
и намером 9а Lиме умање евенLуалне осу9е и реакције важних
суJјекаLа међунаро9не заје9нице, очекујући 9а о9:оворносL за
шLеLне Dосле9ице неће JиLи DриDисана њима као корисницима
LерорисLичко: насиља, већ јавно 9екларисаним LерорисLичким
:руDама које насиље неDосре9но сDрово9е.

Тако схваћен Lероризам се, у о9носу на класично раLовање,
чини се, DрихваLа и корисLи као Dо:о9нији, ефикаснији (јефLи-
нији), 9елоLворнији и мање ризичан или Lеже 9оказив начин
„раLовања” DроLив наDа9нуLе 9ржаве, о9носно као нискоризи-
чан и DоLенцијално 9оJиLан инсLруменL сDољне DолиLике Dоје-
9иних сDољних суJјекаLа међунаро9не заје9нице (DроLерори-
сLичких 9ржава), укључујући и њихово уDлиLање у унуLрашње
сукоJе наDа9нуLе 9ржаве. БлискосL Lероризма са раLом (оружа-
ним сукоJом) као сDецифичним оJликом DолиLичко: насиља,
LерорисLичке :руDе су чесLо и усDешно корисLиле за Dри9оJија-
ње сLране Dо9ршке својим насилним акLима. ИсLу чињеницу су,
Dоје9ини суJјекLи међунаро9не заје9нице, корисLили 9а Lеро-
ризмом као сре9сLвом осLваре своје :еоDолиLичке инLересе и
циљеве. На Lој основи насLало је и савезнишLво између ОВК као
кључно: носиоца алJанско: Lероризма на Косову и МеLохији и
неких о9 најважнијих суJјекаLа међунаро9не заје9нице, Dре свих
САД и НАТО.

Као шLо није сDорна уло:а Lих суJјекаLа међунаро9не заје9ни-
це у решавању космеLске кризе, Lако није сDорна ни њихова уло-
:а у уDрављању Lом кризом, коришћењем алJанско: ексLреми-
зма и Lероризма као сре9сLва, о9носно симJиозом у 9еловању са
ње:овим унуLрашњим носиоцима. УDркос несDорном DосLајању
више различиLих циљева ниже: нивоа, оDшLи сLраLешки циље-
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ви уDлиLања сDољних суJјекаLа у наво9но решавање космеLско:
DроJлема, на сLрани алJанских ексLремисLичких и LерорисLич-
ких :руDа, Jили су засновани на њиховим :еоDолиLичким инLе-
ресима. Кључни и најважнији о9 Lих циљева, који су завршеLком
а:ресије и ефекLивно осLварени, свакако се може о9ре9иLи као
размешLање међунаро9них војних, JезJе9носних и цивилних
сна:а на Косово и МеLохију, уз Dривремено Dреношење на9ле-
жносLи 9ржавних ор:ана СРЈ и РеDуJлике СрJије на JезJе9носну
и цивилне мисије УН (КФОР и УНМИК) и ЕУ (ЕУЛЕКС), које су фор-
мирале Lе сна:е у Покрајини. Јасно је 9а је Lако DосLављен циљ
Jио „скривен” иза јавно Dрокламовано: циља 9еклараLорно о9-
ређено: и Dре9сLављено: као зашLиLa „у:рожених љу9ских Dра-
ва АлJанаца”, о9носно сDречавање „хуманиLарне каLасLрофе”
(наво9но изазване Dрекомерном уDоLреJом силе о9 сLране сна:а
JезJе9носLи СРЈ и РеDуJлике СрJије на Косову и МеLохији).

Поре9 Lо:а, свакако мање значајни али иDак несDорни ефекLи
које су сDољни суJјекLи осLварили у савезнишLву са ОВК, си-
:урно су Jили и: 1) „9емокраLизација Jео:ра9ско: режима”, кроз
смену Lа9ашњих ор:ана власLи у СРЈ и у РеDуJлици СрJији;
2) оJележавање Dе9есеLо:о9ишњице о9 оснивања НАТО 9емон-
сLрирањем моћи, Dрав9ањем уло:е и Dо9изањем у:ле9а кроз Dо-
казивање сDосоJносLи за решавање „хуманиLарних каLасLрофа”;
и 3) 9емонсLрирање сDремносLи САД и НАТО 9а Dо9рже ексLрем-
не АлJанце као „9оJре муслимане”, а не само 9а се Jоре DроLив
„лоших муслимана”. Тако 9ефинисане :еоDолиLичке циљеве,
сDољни носиоци и Dо9ржаваоци алJанско: ексLремизма и Lеро-
ризма на Косову и МеLохији, осLварили су уDркос чињеници 9а
НАТО, Dо кључним сLан9ар9има раLовања, није војно DоJе9ио
СРЈ и РеDуJлику СрJију у међунаро9ном оружаном сукоJу Lоком
1999. :о9ине. Наим Маљоку у вези са Lим исLиче: „СрJија није вој-
нички Dоражена о9 сLране НАТО, већ је Jила наLерана на Dокора-
вање само заLо шLо је Jила економски унишLена. НАТО је уисLи-
ну сломио СрJију Lек ка9а јој је нанео велика разарања у
економији, а нарочиLо у нафLној ин9усLрији” (Зо:ај, 2000,
сLр. 111–112).

Из Lако формулисаних циљева и ефекаLа Dроизилази јасан за-
кључак 9а су сDољни суJјекLи у космеLском DроJлему Dримарно
Jили Dосвећени осLваривању соDсLвених „скривених” :еоDоли-
Lичких циљева и инLереса, а секун9арно осLваривању јавно и 9е-
клараLивно Dрокламованих циљева. Бројни извори са9а јасно
DоLврђују раније DознаLу чињеницу 9а НАТО, а:ресијом на СРЈ,
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није заусLавио већ је Dлански значајно Dро9уJио и касније, ра9и
осLварења својих циљева, злоуDоLреJио „хуманиLарну каLасLро-
фу” на Косову и МеLохији (више о Lоме у: Чомски, 2000, сLр. 11, 29,
50–51, 61, 73, 100) УмесLо 9а осLваривање DолиLичких – еLносеDа-
раLисLичких циљева LерорисLичким сре9сLвима о9лучно сDре-
че и 9а 9о решења DроJлема 9ођу мирним DуLем и 9емокраL-
ским сре9сLвима, значајни суJјекLи међунаро9не заје9нице
9озволили су ексLремисLима ОВК 9а, у већој мери, своје Dоли-
Lичке циљеве осLваре уDраво коришћењем Lероризма као насил-
но: сре9сLва DолиLичке JорJе.

Такво Dонашање земаља чланица НАТО може се оJјасниLи је-
9ино коришћењем циљева и ефекаLа алJанско: Lероризма у
функцији осLваривања соDсLвених :еоDолиLичких циљева, оли-
чених у размешLању НАТО сна:а на Косову и МеLохију као :ео-
сLраLе:ијски веома значајан DросLор Ју:оисLочне ЕвроDе. У Lом
смислу, алJански Lероризам је само уDоLреJљен, као сре9сLво
изазивања кризе (DосеJно симулирањем „хуманиLарне каLа-
сLрофе”), у којој је чак и незакониLу а:ресију НАТО на суверену и
независну 9ржаву LреJало учиниLи међунаро9но Dравно Dри-
хваLљивом. Тим Dово9ом, Чомски исLиче 9а, у вези са развојем
хуманиLарне кризе у је9ној земљи, DосLоје Lри мо:ућа мо9ела
9еловања 9ру:их земаља: 1) Lако 9а криза ескалира у каLасLрофу;
2) 9а нишLа не ра9е; или 3) 9а Dокушају 9а кризу уJлаже и изJе:ну
каLасLрофу. Пример Косова и МеLохије свакако DриDа9а Dрвом
мо9елу 9еловања, јер сушLински Dре9сLавља 9еловање 9а 9о
кризе 9ође, ра9и Dромене 9еловања ка9а 9о ње 9ође. С оJзиром
на Lо шLо Dраве каLасLрофе није Jило, LреJало је 9а се она фаJри-
кује. НАТО је имао DоLреJу за 9о:ађајем у којем ће ње:ове сна:е
„сDречиLи :еноци9” у :о9ини оJележавања 50 :о9ина сво: Dо-
сLојања (Н. Чомски, 2000, сLр. 50, 51, 61).

ПосLоји и низ 9ру:их 9оказа 9а циљ НАТО на Косову и МеLо-
хији није Jио хуманиLарне Dриро9е и 9а су САД и НАТО 9еловали
Dо DринциDу усLремљивања на злочине о9аJраних неDријаLеља
и :ле9ање кроз DрсLе на злочине о9аJраних DријаLеља. Чињени-
ца је 9а је „велика ваз9ушна камDања” Jила Dре9узLеLа Dре не:о
шLо је „DроLеривање изJе:лица Dочело” и 9а је „Dро:он АлJанаца
DосLао мно:о жешћи Dосле DочеLка JомJар9овања, ка9а је Клин-
Lон оJјавио 9а је циљ НАТО 9а сDречи хуманиLарну каLасLрофу
(Чомски, 2000, сLр. 11, 100). ЖрLве међу срDским цивилима на Ко-
сову и МеLохији, у Dрве Lри не9еље раLа, Jиле су веће не:о све
жрLве на оJе сLране у Lри месеца која су DреLхо9ила раLу. И Dо-
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ре9 Lо:а, жрLве у Lа Lри месеца узеLе су као 9оказ за „хуманиLар-
ну каLасLрофу”, коју је наво9но LреJало заусLавиLи. Из све:а се
ло:ично намеће аDсур9ан и нео9ржив закључак, „9а је НАТО мо-
рао 9а JомJар9ује СрJију 9а Jи сDречио еLничко чишћење, које је
Jило резулLаL ње:ово: JомJар9овања” (Чомски, 2000, сLр. 29,73).

Колико су инLереси САД и НАТО оDре9ељујући у Dоје9иним
свеLским ре:ионима 9овољно :овори асимеLричносL циљева
њихово: 9еловања у СрJији и у Турској крајем Dрошло: века. Док
су Dоказивали разумевање за LерорисLичко 9еловање ОВК у Ср-
Jији, скоро у исLом Dерио9у они су Dоказали „разумевање” за еL-
ничко чишћење око DеL DуLа више Кур9а у Турској. У камDањи
„сDаљене земље” Турска је, као чланица НАТО, Jез икакве о9:о-
ворносLи корисLила софисLицирано оружје САД, унишLавајући,
Jез имало :риже савесLи, и9енLиLеL кур9ске мањине у њеним
Dровинцијама, унуLар и на :раницама НАТО. ИсLовремено, Jом-
Jар9овањем СрJије 1999. :о9ине, Lурски DилоLи у америчким
авионима, Dома:али су алJанску мањину у СрJији. Да аDсур9
Jу9е већи, 9ок су амерички авиони JомJар9овали ирачке сисLе-
ме DроLивваз9ушне о9Jране, у наво9ној намери 9а зашLиLе
ирачке Кур9е, у „ре:уларним наDа9има северно о9 ирачке :ра-
нице, Турска је исLовремено корисLила америчке авионе и Jор-
Jене хеликоDLере DроLив исLе кур9ске DоDулације у Ираку” (ви-
ше о Lоме у: Чомски, 2000, сLр. 68–71, 73, 119–121; ПолиLика, 07. мај
2006).

Примарно Jављење соDсLвеним :еоDолиLичким циљевима и
инLересима, као и соDсLвеном JезJе9ношћу, суDроLно о9ре9Jа-
ма Кумановско: сDоразума7 и о9ре9Jама Резолуције СБУН Jрој
12448, је9но је о9 мо:ућих оJразложења и за неусDех међунаро9-
них сна:а JезJе9носни – КФОР. По њиховом размешLању на Косо-
во и МеLохију 1999. :о9ине, оне нису усDеле 9а зашLиLе :рађане,
Dре све:а СрJе, Црно:орце и Роме о9 уJисLава, Dро:она и унишLа-
вања њихове имовине. Оне, ни 9о 9анас, нису усDеле 9а осLваре
кључне циљеве сво: званично: ман9аLа, Lако шLо нису усDосLа-
виле очекиван ниво JезJе9но: окружења за све :рађане Косова и
МеLохије, укључујући и услове за DовраLак расељених својим
кућама. С Lим у вези КрсLић исLиче 9а су „Велике силе у раLу
DроLив наро9а је9не суверене земље DосLи:ле сLраLешке циље-
ве, али не и DолиLичке. Оне са9а нису у сLању 9а враLе све сLанов-

7 ВојноLехнички сDоразум закључен између Међунаро9них JезJе9носних
сна:а КФОР и вла9а СРЈ и РеDуJлике СрJије у Куманову, 09. 06. 1999. :о9ине.

8 Резолуција СБ УН, усвојена 10. 06. 1999. :о9ине.
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нике кућама, 9а оJезJе9е DошLовање љу9ских Dрава, ниLи 9а
усDосLаве и о9рже мир у ре:иону” (КрсLић, 2001, сLр. 7). Иако у
основи Lачно, КрсLићево сLановишLе је 9еманLовало време, које
је Dоказало 9а „Велике силе” јесу Jиле у сLању, али највероваL-
није нису желеле, 9а ура9е оно шLо им је Jио ман9аL. Кључни
разло: за Lо свакако је њихово Dримарно ан:ажовање на осLва-
рењу соDсLвених :еоDолиLичких и JезJе9носних циљева, а не
званично Dрокламованих циљева заусLављања „хуманиLарне
каLасLрофе” на КосмеLу.

Такав значај сDољних циљева и инLереса у космеLском сукоJу
9оказив је и чињеницом 9а АлJанци у РеDуJлици СрJији нису
имали DоLреJу за Lероризмом као сре9сLвом у осLваривању сво-
јих DолиLичких циљева. Сваки ле:иLимни DолиLички циљ они
су мо:ли 9а осLваре 9емокраLским сре9сLвима у законској Dро-
це9ури, о9носно DарLициDацијом у законо9авној, извршној и
су9ској власLи РеDуJлике СрJије. У Lој сиLуацији, међуLим, не Jи
DосLојала DоLреJа за уDлиLањем великих сила у решавање Dро-
Jлема, ниLи DоLреJа за инсLалирањем њихових сна:а на Косово
и МеLохију. За осLварење Lо: циља, алJански Lеороризам је, као
суро:аL раLа, Jио само Dо:о9но сре9сLво. По9сLицањем, изазива-
њем и Dома:ањем алJанско: Lероризма и ње:овим маскирањем
JорJом за наво9но ускраћена љу9ска Dрава АлJанаца, велике
силе су оJезJе9иле кључан разло: и оDрав9ање за међунаро9но
DрисусLво на Косову и МеLохији. Без Lе врсLе разло:а и Dо9ршке
великих сила, насиље алJанских ексLремисLа имало Jи сасвим
9рукчија оJележја и Dосле9ице.

Дру:ачије речено, Jез Lероризма космеLски DроJлем не Jи Jио
инLернационализован, а Jез инLереса великих сила Lероризам
не Jи Jио „ле:иLимизован”. РазмешLање војних LруDа НАТО на
Косово и МеLохију уз са:ласносL вла9а СРЈ и РеDуJлике СрJије, у
Lо време је Jило немо:уће, а класичном оружаном а:ресијом Jез
Lероризма ОВК као „DреLхо9нице” и „сре9сLва” о9носно „замене
за раL” Jило Jи знаLно неизвесније, DреLило Jи ширењем раLа на
ре:ион и Jило Jи Dо9ложно ошLријој осу9и међунаро9не заје9-
нице. ИнLереси и циљеви великих сила Lако су за9овољени
њиховим савезнишLвом са алJанским LерорисLичким :руDама
DроLив 9ржаве СрJије, која, с 9ру:е сLране, у својој анLиLерори-
сLичко: JорJи DроLив алJанско: Lероризма, није оJезJе9ила, а
мож9а и није мо:ла 9а оJезJе9и DрихваLљиво: савезника (Кр-
сLић, 2001, сLр. 7). 
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3. САВЕЗНИШТВО УНУТРАШЊИХ НОСИЛАЦА 
И СПОЉНИХ ПОДРЖАВАЛАЛЦА АЛБАНСКОГ 
ТЕРОРИЗМА

У циљу осLварења својих DолиLичких и :еосLраLе:ијских циљева
на Косову и МеLохији, значајни сDољни суJјекLи усDосLавили су
о9:оварајуће савезнишLво са алJанским ексLремисLичким :ру-
Dама. Њихово уDлиLање у космеLску кризу и њихово савез-
нишLво са алJанскиим ексLремисLима и LерорисLима ра9и ос-
Lварења соDсLвених :еоDолиLичких инLереса, најочи:ле9није је
на Dримеру сара9ње ОВК са НАТО Dре, Lоком и Dосле а:ресије
НАТО на СРЈ (више о Lоме у: СLевановић, 2008, сLр. 260–270).

Насиље ОВК, као сLране у немеђунаро9ном оружаном сукоJу,
значајни суJјекLи међунаро9не заје9нице су, најDре Lолерисли,
заLим Dо9ржавали кроз различиLе оJлике ор:анизовања, финан-
сирања (укључујући и криминалне изворе), оDремања и оJучава-
ња LерорисLа, 9а Jи Lо насиље и уDоLреJили у функцији DреLхо9-
нице и замене за класичну а:ресију и раL DроLив РеDуJлике
СрJије и Lа9ашње СРЈ. Током а:ресије ОВК је Dреузела 9о9ељену
уло:у савезника НАТО као а:ресорске сLране у међунаро9ном
оружаном сукоJу, а њене наоружане :руDе уло:у НАТО Dеша9ије
и 9елова оJавешLајних ор:ана и ор:ана за навођење НАТО авија-
ције. Насиље алJанских ексLремисLа Lа9а је DоDримило карак-
Lер са9ржаја и/или 9о9аLка раLу. Трансформацијом у Косовски
зашLиLни корDус и Косовске Dолицијске сна:е, након DресLанка
а:ресије и уласка међунаро9них сна:а на Косово и МеLохију, ОВК
је насLавила са ексLремисLичко LерорисLичким акLивносLима.
Њено насилно 9еловање у Lом Dерио9у може се квалификоваLи
као насLавак раLа LерорисLичким сре9сLвима.

У DриDреми Lакво: савезнишLва са ОВК најважнији суJјекLи
међунаро9не заје9нице, Dре9вођени САД и НАТО, Dре9узели су
низ акLивносLи. Њиховом заслу:ом, ОВК је у међунаро9ној јав-
носLи сLекла и9енLиLеL и ле:иLимиLеL ослоJо9илачко: DокреLа
и сLаLус међунаро9но DризнаLе сLране у косовско-меLохијском
немеђунаро9ном оружаном сукоJу, уDркос Lоме шLо је DреLхо9но
Jила и званично означена LерорисLичком и криминалном :ру-
Dом.9 ОлJрајLова и ХолJрук су најDре, у леLо 1998. :о9ине „ле:и-
Lимизовали” LерорисLе ОВК као :ерилске Jорце за слоJо9у.
НешLо касније, крајем 1998. и DочеLком 1999. :о9ине, Верифика-
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циона мисија ОЕБС је злоуDоLреJом сво: ман9аLа „оживела”, оја-
чала и консоли9овала ОВК и Lако DриDремила њено ефекLивно
савезнишLво са НАТО у међунаро9ном оружаном сукоJу Lоком
а:ресије НАТО. Укључењем својих Dре9сLавника у Dре:оворе у
РамJујеу, ОВК је „ле:иLимизована” као званични Dре9сLавник ал-
Jанско: наро9а на Косову и МеLохији. По размешLању међуна-
ро9них сна:а на Косово и МеLохију, насLављен је Dроцес њено:
„ле:иLимизовања”.

Трансформација ОВК у Косовски зашLиLни корDус и Косовске
Dолицијске сна:е, као и изJор А:има Чекуа, Рамуша Хара9инаја,
Хашима Тачија и 9ру:их челника ОВК на највише функције у
Dривременим Dокрајинским ор:анима власLи, Jили су Dрви ја-
сни ин9икаLори, а касније и 9окази, намера најважнијих суJјекаLа
међунаро9не заје9нице, 9а ле:иLимизују и ле:ализују Lерори-
сLичко 9еловање и ОВК и DолиLички сLаLус њених ли9ера. По9р-
шка Dосле9њем – Dризнање „независносLи Косова”, након само-
Dро:лашења о9 17. феJруара 2008. :о9ине, о9 сLране САД и већине
9ржава чланица Ује9ињених нација (108 о9 193), ЕвроDске уније
(23 о9 28) и НАТО (24 о9 28), само је коначна DоLвр9а њихових на-
мера 9а на LериLорији СрJије, DроLивно међунаро9ном Dраву,
сLворе међунаро9но DризнаLу 9ржаву. Тиме се факLички Dокуша-
ва ле:ализовање и ле:иLимизовање, како криминалне Dрошло-
сLи Lако и LерорисLичко: 9еловања и DроLив РеDуJлике СрJије
усмерених сLраLе:ијских циљева и Dосле9ица 9еловања Lерори-
сLа ОВК, уDркос Lоме шLо осLаци и сле9Jеници ОВК и 9анас Dре9-
сLављају кључну оDасносL, не само Dо националну JезJе9носL Ре-
DуJлике СрJије, већ и Dо ре:ионалну JезJе9носL Ју:оисLочне
ЕвроDе.

Значај Lакво: савезнишLва и међунаро9не Dо9ршке алJанском
Lероризму најJоље се може оJјасниLи Dоређењем нивоа међуна-
ро9не Dо9ршке и нивоа осLварених сLраLе:ијских циљева алJан-
ске ОВК и 9ру:их сеDараLисLичких :руDа у ЕвроDи. Корзикански,
Jаскијски или LерорисLи ИРА-е 9о са9а нису усDели 9а оJезJе9е

9 ОВК је више DуLа квалификована LерорисLичком и криминалном :руDом,
како у резолуцијама СБ УН (Jрој 1160, 1199, и 1203 из 1998. :о9ине; Јовановић,
2006, сLр. 48) и у сLавовима америчких званичника РоJерLа ГелJар9а, Крис-
Lофера Хила и Ме9лин ОлJрајL (Франс Dрес о9 23. 02. 1998. :о9ине; Јовано-
вић, 2006, сLр. 59; Рауфер, 2005, сLр. 132; СLијовић, 2007, сLр. 88–89) Lако и у
изјавама Џона Крослан9а, JриLанско: војно: аLашеа у Бео:ра9у 9о 1996. :о-
9ине (ДокуменL Хашко: LриJунала R0183967- R0183976 и ТранскриDL све9о-
чења о9 10. и 15. јула 2002. :о9ине). 
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озJиљно: сDољашње: DолиLичко: савезника и Dома:ача, зJо: че-
:а су њихови JомJашки наDа9и 9овели само 9о о:раничених, али
не и 9о крајњих циљева (уDоре9иLи: Harmon, 2002, сLр. 44, 45). За
разлику о9 њих, алJански LерорисLи су, и:рајући уло:у ослоJо-
9илачко: :ерилско: DокреLа, савезника најважнијих суJјекаLа
међунао9не заје9нце, и „жрLве Lерора срDских власLи”, оJезJе-
9или сDољну Dо9ршку, уз Dомоћ које су усDели 9а осLваре значај-
не LакLичке и оDераLивне циљеве и 9а Lиме оJезJе9е DуL за
осLварење и сLраLе:ијско: циља 9ефинисано: као „Косово РеDу-
Jлика”, а касније и као „Косово у сасLаву Велике АлJаније”.

У савезничкој расDо9ели уло:а није ни Jио циљ ОВК 9а DоJе9и
војне и JезJе9носне сна:е СРЈ и РеDуJлике СрJије, јер Lо није Jило
ни реално мо:уће, већ 9а Dровоцираним оружаним сукоJима
изазове очекивано реа:овање и Dо9ршку међунаро9не заје9ни-
це, укључујући и војно уDлиLање НАТО. Тако DосLављен циљ, ал-
Jански LерорисLи су осLварили конLинуираним наDа9има на Dо-
лицију, војску и цивиле, Dрименом LакLике „у9ри и Jежи” и „шLо
:оре Lо Jоље”, о:раниченом конLролом о9ређених комуникација,
Dровоцирањем Dрекомерне реакције срDских сна:а и фин:и-
рањем хуманиLарне каLасLрофе. Уз 9елоLворну DроDа:ан9у, све-
сLрана Dо9ршка важних суJјекаLа међунаро9не заје9нице наору-
жаним :руDама ОВК Dре9сLављена је ло:ичном, оDрав9аном и
неоDхо9ном. Реализацијом Lако конциDиране Dо9ршке НАТО и
9ру:их иносLраних суJјекаLа сDречен је DоLDуни слом ОВК, која
Jи Jез Lакве Dомоћи осLала мар:инална и изолована криминал-
на и насилна :руDа алJанских ексLремисLа на Косову и МеLо-
хији.

На Lај начин конциDиран и реализован сLаLусни усDон ОВК Dа-
ра9оксалан је из више разло:а. ПуL о9 мале националисLичке и
криминалне :руDе, на челу Са А9емом Јашаријем из Доње: Пре-
каза ко9 СрJице, 9о званично: Dре9сLавника алJанско: наро9а,
ОВК је Dрешла за релаLивно краLко време. УJрзо Dосле леLње ан-
LиLерорисLичке оDерације JезJе9носних сна:а СРЈ и РеDуJлике
СрJије, ка9а је у 9ру:ој Dоловини 1998. :о9ине ОВК Jила Dре9
DоLDуним Dоразом, већ се DочеLком 1999. :о9ине чинило 9а Jез
DоLDиса њених Dре9сLавника никакав сDоразум космеLских Ал-
Jанаца са Вла9ом РеDуJлике СрJије не Jи Jио Dуноважан и Dраво-
снажан. Такву DолиLичку моћ ОВК је имала уDркос Lоме шLо је
DочеLком НАТО JомJар9овања Dоказивала крајњу немоћ у вој-
ничком смислу, о чему јасно све9очи и Наим Маљоку: 
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„Са и:рама које је СрJија чинила са Ру:овом ми смо се и као на-
ро9 осрамоLили, јер нисмо Jили сDосоJни 9а извучемо Ру:ову из
руку СрJије, 9а :а зашLиLимо или 9а извршимо размену са неким
СрJином” (Зо:ај, 2000, сLр. 111). 

СавезнишLво ОВК и НАТО Jило је сLаJилно, и Dоре9 Lо:а шLо су
ОВК и алJански цивили LрDели велике :уJиLке о9 намерно: или
ненамерно: НАТО JомJар9овања њихових војних Dоложаја, на-
сеља и изJе:личких колона10 и шLо је свако9невно касеLним Jом-
Jама и DројекLилима са осиромашеним уранијумом њихов жи-
воLни DросLор Lешко и 9у:орочно конLаминиран. „Био сам на
Кошарама, DочеLком маја 1999. :о9ине, ка9а је НАТО за 12 9ана
чеLири DуLа JомJар9овао Dоложаје ОВК, зJо: че:а смо имали ве-
лике :уJиLке у љу9сLву”, оJјашњава Маљоку, Dосле9ице „Dрија-
Lељске” ваLре НАТО (Зо:ај, 2000, сLр. 112). 

ЗАКЉУЧЦИ После9ице као консLиLуLивни елеменL алJанско: Lероризма на
Косову и МеLохији, DосмаLране из у:ла акLивно: суJјекLа, о9но-
сно ње:ових унуLрашњих носилаца и сDољних Dо9ржавалаца,
мо:у се о9ре9иLи као резулLаL или ефекаL њихових LерорисLич-
ких акLивносLи или као мера осLварења њихових LерорисLич-
ких циљева, Dре све:а сLраLе:ијско: нивоа. Поре9 несDорних
ефекаLа у осLварењу циљева оDераLивно: и сре9ње: нивоа, но-
сиоци алJанско: Lероризма на Косову и МеLохији 9елимично су
осLварили и свој сLраLе:ијски – DолиLички (еLносеDараLисLич-
ки) циљ, 9ефинисан као сецесија – оLцеDљење Косова и МеLохије
о9 РеDуJлике СрJије, сLварањем независне и међунаро9но Dри-
знаLе „РеDуJлике Косово” и њеним DриDајањем „Великој АлJа-
нији”.

УDркос Lоме шLо сDрове9еном камDањом насиља, засLрашива-
ња и класично: DолиLичко: 9еловања нису у DоLDуносLи осLва-
рили Lако DосLављен DолиLички циљ, који се Dрецизније може
о9ре9иLи и као „Косово ван СрJије, Косово Jез СрJа и Косово у
сасLаву Велике АлJаније”, 9елимичан усDех у ње:овом осLва-
рењу, 9оказив је, Dре све:а: 1) Lрајно и озJиљно Dромењеном еL-
ничком сLрукLуром сLановнишLва на шLеLу СрJа, Црно:ораца и

10 Само у НАТО ваз9ушном наDа9у на цивилну колону, 14. 04. 1998. :о9ине на
DуLу Ђаковица–Призрен, ко9 месLа Меја, уJијено је најмање 82 и рањено 50
цивила. У скоро и9енLичном наDа9у на колону изJе:лица 13. 05. 1999. :о9и-
не на DуLу Призрен – Сува Река, ко9 месLа Кориша, уJијено је најмање 81 и
рањено 70 цивила. 
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Рома и :еLоизацијом њихових заје9ница на Косову и МеLохији;
2) Dривременим о:раничењем 9ржавно: суверениLеLа и LериLо-
ријално: инLе:риLеLа РеDуJлике СрJије на Косову и МеLохији; и
3) Dризнавањем самоDро:лашене „РеDуJлике Косово” о9 сLране
велико: Jроја моћних 9ржава свеLа и чланица Ује9ињених на-
ција, ЕвроDске уније и НАТО.

РазмешLање међунаро9них војних, JезJе9носних и цивилних
сна:а на Косово и МеLохију, уз Dривремено Dреношење на9леж-
носLи 9ржавних ор:ана СРЈ и РеDуJлике СрJије на JезJе9носну и
цивилне мисије УН (КФОР и УНМИК) и ЕУ (ЕУЛЕКС), које су фор-
мирале Lе сна:е у Покрајини, несDоран је ефекаL ан:ажовања
сDољних суJјекаLа у решавању косовско-меLохијско: DроJлема.
Мање JиLни али иDак заси:урни ефекLи њихово: ан:ажовања
свакако су и: 1) „9емокраLизација СрJије, о9носно смена ле:и-
Lимно изаJраних Lа9ашњих ор:ана власLи у СРЈ и у РС; 2) 9емон-
сLрирање моћи, Dрав9ање уло:е и Dо9изање у:ле9а НАТО кроз
Dоказивање сDосоJносLи за решавање „хуманиLарних каLасLро-
фа” Dово9ом оJележавања Dе9есеLе :о9ишњице о9 ње:ово: осни-
вања и 3) 9емонсLрирање сDремносLи САД и НАТО 9а Dо9рже екс-
Lремне АлJанце као „9оJре муслимане”, а не само 9а се Jоре
DроLив „лоших муслимана”.

ПосLављање и осLваривање Lо: сLраLешко: циља DрвенсLвено
је Jило засновано на „скривеним” :еоDолиLичким инLересима,
Dре све:а САД и НАТО, а не на њиховим јавно Dрокламованим
циљевима, 9ефинисаним као заусLављање „хуманиLарне каLа-
сLрофе” на Косову и МеLохији. Ра9и осLварења Lих ефекаLа зна-
чајни суJјекLи међунаро9не заје9нице усDосLавили су о9:овара-
јуће савезнишLво са алJанским ексLремисLичким :руDама а које
су DреLхо9но сами квалификовали LерорисLичким. У Lом савез-
нишLву 9оминанLан и Dримаран значај циљева и инLереса сDољ-
них суJјекаLа у о9носу на циљеве и инLересе унуLрашњих но-
силаца алJанско: Lероризма на Косову и МеLохији, чини се
несDорним. У Lаквом о9носу инLереса и циљева је во9ећа ор:а-
низација ексLремних АлJанаца ОВК уDоLреJљена као сре9сLво
сLварања DоLенцијала за раL и а:ресију. Њени LерорисLички
акLи коришћени су као DреLхо9ница и замена за класичну а:ре-
сију и раL, као са9ржај и/или 9о9аLак раLу и као насLавак раLа Lе-
рорисLичким сре9сLвима, ра9и осLваривања :еоDолиLичких ци-
љева великих сила на Косову и МеLохији.
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SUMMARY THE EFFECTS OF ALBANIAN TERRORISM IN KOSOVO AND METOHIJA

The very first ideas about secession of Kosovo and Metohija of the
Republic of Serbia and the use of violence in achieving them
appeared immediately after the First Balkan War (1912). The key
pillars of this, secessionist motivated violence in Kosovo during and
after the wars of liberation of Serbia (1912 and 1918). And between
the two world wars, were kachach, during and after World War II
that were ballistic groups of Albanian extremists. Violence based on
their tradition, with unforeseeable serious consequences for vital
interests of the Republic of Serbia, escalated in the last decade of the
twentieth century, violence Albanian extremist group called the
Kosovo Liberation Army (KLA), supported by influential members of
the international community. In many papers, the analysis of the
specific objectives, the holders—active entities, resources, facilities
attack - passive subjects and consequences, as constituent elements
of that violence, confirmed his terrorist character of the KLA as a
terrorist profile of its key holder. In this regard, the work is the result
of research in which the author, as a consequence of the analysis of
the constituent elements of Albanian terrorism in Kosovo and Meto-
hija, the end of the last century and the beginning of this century,
identified scientifically described and classified the effects, or levels
of achievement of objectives internal and holders Foreign support-
ers. In addition to the indisputable proven effects in achieving the
goals of the operational and intermediate levels, the work is proven
and partial achievement of strategic—political (ethno-separatistic)
internal target holders of Albanian terrorism in Kosovo and Metoh-
ija, defined as secession—the secession of Kosovo and Metohija from
the Republic of Serbia. The deployment of international military,
security and civilian forces in Kosovo and Metohija, with the tempo-
rary transfer of jurisdiction of state authorities of the FRY and Serbia
to the security and the UN mission (KFOR and UNMIK) and the EU
(EULEX), work has been identified as an indisputable effect of engag-
ing in foreign entities the resolution on the Kosovo issue. In addition,
work has confirmed the assumption according to which the set-up
and to achieve this strategic objective external entities was primarily
based on their “hidden” geopolitical interests, and not to publicly
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proclaimed goals defined as stopping a “humanitarian catastrophe"
in Kosovo and Metohija.

KEYWORDS: violence, extremism, terrorism, Kosovo and Metohija, the effects of Albanian
terrorism.




