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Абстракт 

Перцепцијата поврзана околу тероризмот драстично се променила по нападите во 

Америка во 2001 година и без разлика дали некој е миленик на теориите на заговор или е 

следбеник на познатите пласирани факти и тези мора да признае дека живееме во еден 

сосема нов поразличен свет, свет полн со предизвици и опасности кои не само што 

демнеат од тајни организаци и движења, туку и од јавни и политички избрани институции. 

Денеска кога целиот либерален свет повикува во борба против „рушителите“ на системот 

на вредности воспоставен во една држава, поединци се соочуваат со опасност да бидат 

жртви на сè поголема контрола и монопол на државни органи, кои несоодветно 

применуваат и спроведуваат контрола и ширење страв помеѓу обичните слободни граѓани, 

а се со цел спроведување на „сигурност“ и „безбедноста“. 

 

Клучни зборови: државен тероризам, либерализам, медиуми, Запад, тероризам  

 

 

The perception related about terrorism drastically changed after the attacks in America in 2001 

and whether one is in favor of conspiracy theories or follower of known facts and theses, he must 

recognize that we live in a whole new different world, a world filled with challenges and dangers 

that not only lurk from the secret organizations and movements, but also by the public and 

elected political institutions. Today when the whole liberal world calls for combat against 

"destroyers" of the system of values established in one state, individuals are facing the risk of 

being victims of greater control and monopoly of state authorities, who improperly implement 

and enforce control and spread fear among ordinary free citizens, in order to implement "safety" 

and "security". 

 

Key words: state terrorism, liberalism, Media, West, terrorism 
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1. Вовед 
 

Тероризмот е појава која е позната низ вековите и самата борба против тероризмот 

потекнува од неговото појавување. Во денешно време тероризмот добива и свои други 

димензии, но тие сеуште неможат прецизно да се дефинираат бидејќи не постои концензус 

за тоа што всушност преставува тероризмот и која е неговата дефиниција. Историјата на 

теророт и тероризмот датира уште од Римско  време. Тогаш групите на сикарии и зелоти 

војуваа и спроведуваа терористички напади и атентати врз поедини државни субјекти и 

нивните вазали од сопствените редови, и тоа најчесто против Еврејскиот народ кој се 

бореше за ослободување од Римска окупација. Низ историјата теророт бил предизвикан 

како од државни така и од недржавни субјекти. Моќни армии маршираа и предизвикуваа 

страв кај месното население, убиваа, ништеа посеви и стока, со сила наметнуваа свое 

верско, етничко или идеолошко убедување. Иако верските и етичките книги забрануваа 

вакви дела, заслепени поединци, моќници и воини оставаа крвава трага во историјата и тој 

печат на идеализирање на личноста и култот на племето, нацијата и припадноста се 

наметнуваа врз другиот со еден крвав пир во кој страдаа невини луѓе, деца и цели 

генерации на човечкиот род. Но теророт како што доаѓаше од помалку организирани 

групи, тој беше предизвикан и од страна на големи и организирани општества и држави. 

Во Втората светска војна таков терор ширеше и Хитлер. Ништо помалку брутален не беше 

и Сталин, а по него и кинескиот владател Мао Це Тунг, кои одземаа милиони невини 

човечки животи. Денеска во ерата на глобализацијата, кога светот и настаните кои иако се 

далечни, ни изгледаат доста блиску, човечкиот разум се обидува да го сочува оној мал дел 

од човечкиот мир кој преостанал на човештвото. Целиот свет е обвиткан во страв и 

несигурност, посебно бидејќи медиумите помпезно и есхатолошки го најавуваат секој 

терористички напад, масовно убиство или „предвидување“ за најавите за крајот на светот, 

сето тоа поврзано со глобално затоплување или некое можно сценарио. Со тоа животот на 

било која личност колку и да мисли дека е безбедна, во секој миг може да биде загрозена. 

Безбедноста и прашањата поврзани со безбедноста стануваат составен дел од нашиот 

живот и луѓето доколку биле навикнати на „безбедност“ и комодитет, ќе мора во догледно 

време да се навикнат на големи промени на безбедносните состојби кои се предизвикани, 



4 
 

како од геополитички превирања така и од менувањето на идеолошката матрица и правец 

на човековото поимање и норми. 

Постојат различни видови на тероризам (недржавен, државен, противдржавен, 

револуционерен, антиреволуционерен итн), но од најголем интерес за нас е појавата на 

државен тероризам во една либерално-демократска заедница или држава. Со тоа ние ќе 

може да ги препознаеме знаците и притоа да се воспостави механизам  за борба против 

овој вид на општествено опасна појава која може да ги затвори сите пори на нормално 

живеење.  

Познато е дека терористичките организации освен што имаат за цел цивили и цивилно 

население, тие како за цел ги имаат и сите симболи избрани од населението кое живее во 

едно граѓанско и либерално општество. Со нападот на симболот на западната трговска и 

воена моќ (Светскиот трговски центар и Пентагон), Западот предводен од САД одлучи 

поинтезивно и поенергично да се бори против тероризмот, особено против Ал Каеда. Со 

убиството на Бин Ладен, и фрлањето на неговите останки длабоко во Тихиот океан 

симболично беше завршен потфатот наречен „војна против тероризмот“ од страна на 

САД. Официјално беше и завршена војната во Ирак и Коалиционите трупи на САД се 

подготвуваат да завршат со уште една голема операција во Авганистан. По нападите на 

11. Септември 2001 и терористичките закани, во светот требаше да преовладее мислењето 

дека никој повеќе не е безбеден. Кога најголемата светска велесила после распаѓањето на 

СССР - САД и најсилниот центар на воена моќ – Пентагон, е достижен за уништување, 

тогаш што останува за останатиот свет и останатите држави. Секако, сомнежот во тоа кој 

всушност го извел планирањето и кој бил финансиерот на еден ваков голем потфат 

остануваат затворени со указ од бившиот претседател на САД Џорџ Буш.2 Со тоа, 28 

страни од извештајот за кој биле информирани некои конгресмени, го кријат виновникот 

за вмешаноста на една држава во најголемиот терористичкиот напад врз САД. Покрај тоа 

што претседателот Барак Обама вети дека ќе го открие виновникот и ќе го декласифицира 

целиот извештај, информациите остануваат скриени и на ниво на шпекулации. Доколку се 

докаже директната вмешаност во нападот на една држава од регионот, истото ќе 

предизвика уште поголема светска криза. Весникот „Њујорк пост“ тврди дека директно во 

                                            
2  Република online, „САД ја кријат вмешаноста на Саудиска Арабија во нападите од 11 
септември?“,  http://republika.mk, 25.12.2013. достапно на 16.09.2014. 

http://republika.mk/
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извршувањето на нападот и финансирање на тие операции учествувала тогашната 

Саудиска влада. Единствени достапни информации информации околу ова дал новинарот 

Пол Спери кој се обидел да ги одгатне мотивите за една таква постапка. Д-р. Алберт 

Пастор3 не се слага со ваквата констатација бидејќи смета дека е премногу провидна и за 

ова ги обвинува ционистите и нивните кланови, кои по пат на завера сакаат да формираат 

Нов Светски Поредок, а нападите врз Светскиот Трговски Центар би им послужиле 

полесно да ги контролираат медиумите и да ја сменат надворешната политика на САД во 

Блискиот Исток и пошироко.  

Секако, треба да се земат во предвид и причините поради кои овие групи кои сеат терор ги 

напаѓаат САД и западните земји. Хантигтон смета дека Западот на чело со САД отсекогаш 

бил мисонерски расположен и убеден дека незападните земји треба да се покорат на 

„високите“ западни вредности на либерализмот и слободната трговија преку која се турка 

„американскиот универзализам“. Според Хантигтон, желбата за доминација и моќ водени 

од високиот профит потекнуваат од империјалистичкиот однос на САД, кој за да постигне 

високо ниво на сигурност на своите граѓани им обезбедува забавувањето преку мас 

културите. Таквиот систем за да функционира мора да обезбеди сигурни ресурси, особено 

потребни извори се нафтата и гасот која ја има во изобилие во земјите на Блискиот исток 

и земјите на бившиот Советски Сојуз. Доколку се погледне картата на светот и 

историјатот на овие земји, навистина, тие постојано се во вооружени судири и постојано 

на тие територии се води борба за ресурси и територијална превласт. 

Според Бек,4 Западот со користењето на силата на оружјето и средства на присилба сака 

на оние земји кои не припаѓаат на Западот да им ги пренесе темелните човекови права. Со 

таквата своја желба за превласт и наметнување свои вредности, Западот го потхранувал 

насилството со кое целиот свет се соочува,5 но и го потхранува терористичкиот мотив на 

одредени држави, групации и сили кои убиваат во име на „неправдата“ која се чини врз 

обичниот народ.  

 Гледајќи од денешна временска инстанца и потрошените милијарди и илјадниците 

уништени човечки животи, тоа не води кон еден заклучок. Теророт не е адекватен начин 

да се спречи терор. Напротив, оние кои биле познати по величањето на човековите права и 

                                            
3 Albert D. Pastore “Stranger Than Fiction“ Paperback – January 6, 2004 
4 Beck, U. (2004) Moć protiv moći u doba globalizacije, Zagreb, Školska knjiga. 
5 ибид 
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гарантирање на индивидуалните слободи, полека но сигурно применуваат пракси кои 

довчера важеа за некои земји и режими од Блискиот Исток. Дали зголемената контрола 

над граѓаните и животите може да не воведе во еден нов вид на тоталиризам и државен 

терор? Овие прашања во денешно време стануваат сосема легитимни и заслужуваат 

соодветен одговор. 

 

2. Тероризмот и неговите карактеристики 
 

За тероризмот многумина велат дека тоа е средство со кое сака да се застраши цивилното 

население преку предизвикување на психолошки страв и несигурност.6 Всушност тоа 

претставува и закана против невини луѓе и смислена употреба на сила. Целта на теророт е 

луѓето да сторат нешто што е спротивно на нивните убедувања и со застрашување да се 

здобијат со некои неетички цели. Од овде гледаме дека групи и поединци таквите 

постапки ги користат бидејќи немаат можност за примена на конвенционални средства за 

војна.  

Поради тоа Обединетите Нации го дефинираат (1937 год.)  терористичкиот акт како 

еквивалент на воено злосторство во мирнодопско време. Додека сите останати 

криминални дела имаат тенденција да останат скриени, тероризмот, напротив, бара 

публицитет. Најголема помош во давање публицитетот на тероризмот се медиумите, кои 

сакајќи да бидат актуелни, често прикажуваат неточни и непроверени информации. 

Поради ваквото манипулирање потребно е да се даде една унифицирана дефиниција на 

тероризмот.  

Во академските кругови постои една општоприфатена дефиниција која гласи: 

„Тероризмот е метода инспирирана со немир (страв) од насилство на (полу) тајни 

личности, групи или држави заради идеолошки, криминални или политички причини, каде 

за разлика од погубувањето, директната цел на насилството не е и главна мета на 

насилството. Непосредните жртви на насилството обично се бираат случајно или како 

симболична цел и тие исклучително служат како средство на пренесување на пораката. 

Заканата и насилството се темелни средства на комуникација помеѓу терористите 

(организацијата, државата) и жртвата (загрозените). Таа директна цел се користи како 

                                            
6 Wilkinson, P. (2002) Terorizam protiv demokracije, Zagreb, Golden marketing. 
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средство за манипулација со главната цел (јавноста, публиката), а се со цел да се шири 

терор, да се постави барање, или да се здобие со внимание, зависно од целта која е 

поставена а тоа е сеење страв, насилство или пропаганда.“7 

Според Брајан Џенкинс тероризмот е составен од непринципиелна употреба на сила 

заради постигнување на политички цели во случај кога невини луѓе претставуваат цел и 

притоа го дефинира како насилство за остварување на одреден ефект, кој најчесто не е 

првостепена цел, а понекогаш се случува актот да не е насочен кон постигнување на 

одреден физички ефект на поставената цел. Насилството најмногу е насочено кон 

предизвикување на драматичен ефект врз набљудувачката публика.8 Сепак, колку и да е 

целта на терористите избрана, селективна и рационална во добро организирано општество 

нивните цели воглавно завршуваат неуспешно, бидејќи ризикот е непресметлив, целта е 

неселективна и очекувањата се нереални. 

ФБИ си има своја дефиниција која гласи: „Тероризмот е назаконска употреба на сила и 

насилство над личности или посед, како би се извршило застрашување или принудила 

власта, цивилното население или некои негови сегменти  поради постигање на политички 

или социјални цели.9 

Поради вакви и слични дефиниции науката за тероризмот отишла и подалеку во 

дефинирањето и навлегла во расправите за моралноста на тероризмот, односно се 

поставува прашањето дали и една невина жртва е вредна за било која праведна цел. 

Односно дали целта го оправдува средството како што тврди Макијавели?! 

Како што тврди Јонг10, постои причинско-последичен став со кој морално се оправдува 

злото доколку со него се спречи некое поголемо зло. Тоа произлегува во оној миг кога се 

потрошени сите ненасилни методи. Ставот кој нема причинско-последични исправности е 

она дело кое само по себе може да се разбере или дефинира како исправно. Поради тоа, 

оние кои ја отфрлаат моралноста на тероризмот во било кој поглед укажуваат дека ако 

терористот има за цел да го застраши и убие цивилното население тогаш не станува збор 

                                            
7 Terorizam i liberalno-demokratska drzava, Izmijenjena i nadopunjena verzija predavanja održanog na 
simpoziju Svjetski dan filozofije održanog u Zadru   16. i 17. studenog 2006. 
8 Brian Jenkins: "International Terrorism", A New Mode of Conflict, Crescent Publications, Los Angeles, 
1975. 
9 Coady, T. (2004), Terorizam, pravedni rat i krajnja nužda.  U: Coady, T. i O' Keefe, M. (ur.), Terorizam i 
pravednost, Zagreb, Kruzak, str. 26. 
10 Young, R. (2004) Politički terorizam kao oružje onih koji nemaju političku moć. U: Coady, T. i O' Keefe, 
M. (ur.), Terorizam i pravednost, Zagreb 
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за селективност.11 Тука Јанг не се сложува и вели дека тероризмот е смислено 

организирано насилство кое многу често делува систематично. 

Европската Унија12 се обиде да даде дефиниција на тероризмот и таа засега е прифатена 

од земјите членки во кои е нагласено дека терористичкото дело преставува намерен акт во 

кое по својата природа и содржина сериозно загрозува одредена земја или пак дури и 

меѓународната организација преку заплашување на популацијата, нелегално присилување 

на влада или пак организација, напад на личен живот и интегритет, дестабилизирање на 

сите политички, уставни или социјални структури, киднапирање на заложници, 

уништување на јавни добра, институции и инфраструктура со цел да се загрози човечкиот 

живот или нанесе економска штета, потоа, киднапирање на луѓе во јавен транспорт 

(авиони, возови и слично), производство на оружје за масовно уништување и негова 

употреба, прекин на водоснабдување, енергија и слично, како и учеството во тие 

терористички групи, нивно финансирање и слично. 

Според овие дефиниции согледуваме дека еден акт може да се оквалификува како 

тероризам ако го исполнува следното: 

-          Актот да биде противправен. 

-          Да содржи закана за употреба на насилство. 

-      Насилството или силата да бидат насочени против лица или материјална сопственост. 

- Актот да биде наменет за принудување на владата или општеството за одрени цели. 

- Да подржува политички, идеолошки и верски цели. 

3. Видови на недемократски режими 
 

Државниот терор најчесто се јавува во недеморактски развиените земји, односно земји кои 

немаат високо ниво на развој на разбирање на слободната мисла и слобода на говор. Во 

поново време и земјите кои се со развиени демократски идеи своите слободи ги 

ограничувааат со воведување на посебни закони за тероризам, а во тоа посебно би го 

вброиле Патриотскиот закон во САД. Истиот е донесен на 26. Октомври 2001 година како 

                                            
11 Coady, T. (2004), Terorizam, pravedni rat i krajnja nužda.  U: Coady, T. i O' Keefe, M. (ur.), Terorizam i 

pravednost, Zagreb, Kruzak 
12 Парламентарното собрание на Советот на Европа на 24.01.2002 год. ја усвои Резолуцијата 
1271(2002) за борба против тероризмот и почитување на човековите права. 
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реакција на нападите на 11. Септември 2001 година и истиот ги проширил овластувањата 

на безбедносните и финансиски служби, како и на секторот за миграции во врска со 

контрола, прислушкување и следење на комуникациите, трансакциите и илегалните 

мигранти.13 Патриотскиот закон беше изгласан на сметка на слободата на граѓаните и 

донесен поради зголемена национална безбедност, но за многумина граѓани во Америка 

беше удар  врз нивните основни права и слободи.  

Еден од моделите на недемократски системи на управување е автократскиот, каде што 

владетелот раководи со државата според свој каприц и ги остварува своите лични 

интереси преку самоволие, насилство со цел да ја зачува и прошири сопствената власт. Од 

XVII век наваму во употреба почесто се користи зборот диктатура, а посебен вид на 

диктатура се: цезаризам, бонапартизам и тоталитаризам. Цезаризмот и бонапартизмот 

како видови на управување се тоталитарен вид на недемократски систем.  

Друг модел на недемократски систем на управување е деспотијата, која претставува 

безусловна власт на деспот (господар) над сè она што поседува; без разлика дали станува 

имот, живот, односно размислувањето на потчинетиот. Деспотијата е најстар облик на 

лична власт и карактеристичен е за источните автократии од Стариот век. 

Тиранијата како вид на управување бил карактеристичен за хеленскиот период а Платон ја 

дефинирал тиранијата како најлош можен државен облик на владеење – власт дадена на 

владател кој чини злостор врз потчинетите. Теророт во ваквиот систем бил воспоставен 

преку постојано заплашување на поданиците и со примена на најсурови казни. 

Во последната фаза во развојот на феудализмот во Европа се појавува Апсолутистичката 

монархија во која што монархот сам или со избран круг на повереници владеел со 

државата. Монархот бил правно неограничен и самиот издавал закони и во таквата 

апсолутистичка монархија бил ставан акцент на буржоазијата чиј углед растел на сметка 

на свештеничкиот и благородничкиот ред.  

Диктатурата како посебен облик на владеење се одликува со диктаторски овластувања и 

потекнува од III век п.н.е од Римската Империја. Диктатурата е со одреден рок на траење 

и целта е да се одбрани земјата од надворешни непријатели и внатрешни немири и 

бунтови во одреден временски период. 

                                            
13 Cole, Dave, and James X. Dempsey. Terrorism and the Constitution: Sacrificing Civil Liberties in the 
Name of National Security. 2nd ed. New York: W. W. Norton & Co., 2002. 
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Тоталитарната диктатура доаѓа од зборат „тотус“ кој означува цел или целосен. Таквиот 

режим оди кон целосно овладување и потчинување на општеството и со тотално едноумие 

на потчинетите. Таква радикална цел се постигнува единствено преку непрекинат терор 

преку тајните служби го применуваат врз беспомошното цивилно население. Изборот на 

жртви е сосема непредвивлив и секој во тоа општество се чувствува загрозен со тоа што е 

евидентно бруталното оневозможување на противникот на режимот. Во XX-от век 

познати се нацистичката и сталинистичката диктатура. За разлика од нив современата 

тоталитарна диктатура се карактеризира со постоење на една политичка партија на која 

стои неприкосновен водач, односно фирер, каудиљо или дуче, каде државната идеологија 

е единствениот вистински пат кој треба да се следи. 

Потчинетоста на политичката идеологија, потчинувањето на медиумите од страна на 

државата, доведува владеечката партија да има монопол врз економската и други врсти на 

моќ, поради што се уништува секаков вид на отпор и друг извор на моќ кој може да и се 

спротивстави на државата. 

Аристократија потенува од грчкиот збор „aristicratia“, што значи власт на благородните, 

т.е. најдобрите. Во стариот век многу од филозофите ја оправдувале власта на овие луѓе 

бидејќи се сметале како најизбрани, најумни и со високо изразени управувачки 

афинитети.  

Олигархијата доаѓа од старогрчкиот збор кој значи „неколкумина, малкумина“. Кај 

олигархијата не е битно со какви квалитети се одликуваа таа избрана група на луѓе при 

управувањето на власта во етички или умствен смисол, туку со колкаво богатство 

располага. Таквите можат да се занимаваат и со криминал и со други противправни 

дејствија и како владеење се среќава уште во стариот век преку феудалните градови – 

републики, власта на воената хунта или владеечка елита од одредена политичка партија. 

 

3.1 Тоталитарен режим  
 

Сите овие претходно набројани облици на владеење во денешно време имаат свое 

влијание, кои користејќи ја најразвиената технологија остваруваат присуство како 

влијателни центри на моќ кои ги контролираат сите позначителни политики во 

општеството. Најпознати и највоочливи облици на државен терор се авторитативните 
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влади и тоталитарните режими. Противниците на ваквиот режим се често осамени и 

доколку сеуште не се откриени стануваат изолирани и брзо се отфрлени од секакви текови 

на општеството. За разлика од теророт со кој се служат тоталитарните режими, кај 

демократските и либералните општества опсегот на дејство со тероризмот е ограничен и 

со ограничени цели, понекогаш давајќи им покровителство на некои организации кои се 

терористички или  делуваат со слични методи. Многу држави кои не важат за тоталитарни 

користеле терористички методи за да остварат некои надворешни цели или за да влијаат 

со своите политики врз соседството. Според она што го знаеме тоталитарната држава нема 

да се воздржи со употребата на тероризмот и вон државните граници, во војна или мир, 

кога тероризмот може да и послужи во постигнувањето на своите надворешни цели. Но, 

без разлика на уредувањето кое е присутно во денешно време, политичките власти сметаат 

дека од безбедносни  причини, државата може и има право да се меша во приватниот 

живот на поединецот. Тие својот легитимитет за ваквите постапки го извлекуваат од 

идејата за заштита на другите поединци и граѓани, со што истите правно ги ограничуваат 

човечките права и слободи повикувајќи се во името на заштита и сигурност.14 

Класичен пример на таква пракса во Р. Македонија е атентатот врз претседателот 

Киро Глигоров. Атентатот кој беше извршен на 3 Октомври 1995 година само еден ден по 

потпишувањето на взаемното признавање со Сојузна Република Југославија укажува дека 

зад нападот стои многу организирана структура што секако, не е можно да се случи без 

поддршка на странски служби и држави. Тоа е во време на потпишување на фамозната 

Привремена спогодба со Грција, во време кога Европската Унија стоеше зад ембаргото 

што една нејзина членка и го наметна на суверена и политички мирољубива држава. Тоа е 

во време кога во Македонија цветаше шверцот кон Р. Србија, со што за прв пат во 

историјата, Македонија беше извозник на нафта, кога, наспроти големата соработка во 

шверцот, на Србија очајно и требаа немири во соседство, додека на запад албанската 

држава се наоѓаше пред распаѓање, а на исток, во Бугарија, царуваа мафијашките групи 

создадени од разните кланови и таканаречени „борци“, на поделената и формално 

расформирана комунистичка тајна полиција.15  

                                            
14 Terorizam I liberalno demokratska drzava Izmijenjena i nadopunjena verzija predavanja održanog na 
simpoziju Svjetski dan filozofije održanog u Zadru  16. i 17. decembra2006. 
15Јаневски, Дарко. „Атентат врз Глигоров за распаѓање на Македонија?“ 
http://www.novamakedonija.com.mk, 25.02.2010. 
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Но и денеска не брануваат настани кои потсеќаат на крвавото минато. Дали на 27 

Април 2017 година повторно ни се случи терористички напад?! Триесет и шест лица се 

гонат за „терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедноста“ во врска со 

настаните кои се случија на 27 април 2017 година во Собранието на Република 

Македонија, соопшти Јавното обвинителство. Основното јавно обвинителство за гонење 

на организиран криминал и корупција донесе Наредба за спроведување на истражна 

постапка против триесет и шест лица поради основано сомнение за сторено кривично дело 

Терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедноста од член 313 од 

Кривичниот законик.16 

Доколку тоа се докаже, можно е за прв пат од осамостојувањето на Република Македонија 

да дојдеме до директен и енклатантен пример на лица вовлечени во тероризам, со извршен 

напад врз највисоката установа во Република Македонија а тоа Парламентарниот дом. 

Колку и да стојат оправдувањата на оние кои го извршиле нападот врз парламентот, 

дефиницијата која значи „тероризмот е метода инспирирана со немир (страв) од насилство 

на (полу) тајни личности, групи или држави заради идеолошки, криминални или 

политички причини, каде за разлика од погубувањето, директната цел на насилството не е 

и главна мета на насилството“ е исполнета иако заврши со неуспех. Всушност, плански 

спроведен акт на насилство кој е планиран и често политички мотивиран и кој се извршува 

против невоена цел од страна на државата преку полутајни организации или тајни 

агенти се нарекува државен тероризам. Тој е плански мотивиран за да се зачува одредена 

класа или елита, а може да биде извршен од разни групи или поединци кои се бават со 

незаконска употреба на сила и на закани. За разлика од обичниот тероризам кој дејствува 

хаотично и бесцелно во некои мигови придржувајќи сè до непишаните правила на 

терористичката организација и нивниот кодекс, државниот тероризам е целосно смислен, 

плански направен, селективен и реален.17 Поради тоа за да се даде комплетна слика на 

државниот тероризам мора да се укаже дека истиот е многу тешко да се докаже, бидејќи 

државите можат многу поедноставно да ги оправдаат своите постапки како оправдани и 

легитимни. Ако се забележи дека службите на безбедност или пак дури и војската го 

                                            
16 http://www.press24.mk/chavkov-i-ushte-35-lica-se-gonat-za-teroristichko-zdruzhuvanje-na-ustavniot-
poredok-i-bezbednost 
17 Alex Shraith, Albert Dzongman: "Terrorism: A new Guide to Actors, Authors, Concepts, Data Bases, 
Theroies and Literature", New Brunsuik, Transaction Books, 1988. 
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прават она што може да се дефинира како тероризам, државата секогаш ги оправдува 

таквите дела со тоа дека истите се извршени во име на државата и во име на легитимните 

државни цели и поради безбедност на граѓаните.18 

4. Дефинирање на државниот тероризам 

 

Државата претставува збир на институции кои ја имаат моќта да ги создаваат правилата 

кои владеат со луѓето во едно или повеќе општества, имајќи притоа внатрешен и 

надворешен суверенитет врз дефинирана територија. Следејќи ја дефиницијата на Макс 

Вебер за поимот држава, таа како инстутуција воспоставува монопол врз концептот на 

сила. Оттука, државата вбројува разни институции низ кои ја практикува силата, како што 

се на пример: Армијата, Администрацијата, Судовите и Полицијата. Државниот тероризам 

претставува примена на различни присилни нелигитимни методи од страна на 

државата кон групи или индивидуи со кои треба да се изнуди некоја цел или да се 

отстрани некоја пречка. Тоа пред сè се однесува на саботажи, киднапирања и атентати кои 

се спротивни на нормите и правилата под кои се води таа држава и меѓународното право 

под кое истата потпаѓа и чиј потписник е. Државниот тероризам пред сè може да се води 

на сопствена територија, но и на територијата на соседните држави.  

Според Приморац државниот терор е поголемо зло од класичните, недржавни врсти на 

тероризам, бидејќи наместо државата да пружа безбедност, ред и сигурност врз своите 

граѓани, таа спроведува терор врз нив. Државата кога дејствува таа го прави тоа сосема во 

тајност и за разлика од недржавните елементи, таа не ги признава своите дела и не ја 

превзема одговорноста за нив.19 Освен тоа, државниот тероризам се карактеризира со 

репресивен апарат кој постапува спротивно на правото и дејствува спротивно на 

кодексите и начелата. Некои критичари на државните репресивни методи ги вбројуваат и 

тајните логори за мачење и принудна работа како и некои други методи кои се користат од 

страна на државата при вршење терор врз непријателски настроените индивидуи за да 

постигне одреден ефект на страв со што е еден облик на државен терор. Поимот државен 

тероризам не е ист со поимот државно спонзориран тероризам (state-sponsored terrorism). 

Пример за државно спонзориран или извезен тероризам е онаа држава која финансира од 

                                            
18 Primorac, I. (2006) Etika na djelu, Zagreb, Kruzak. 
19 Primorac, I. (2006) Etika na djelu, Zagreb, Kruzak. 
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своја територија организации и групи кои служат за извршување на нејзини тајни цели, но 

притоа негира било каква поврзаност со таквите групации (пример за ова е финансиската 

и друг вид на помош што Иран ја дава на групата Хезболах). Тука спаѓа и помошта која ја 

добиваат одредени организации од некои држави заради вршење одредена услуга или 

водење на прокси војна во соседна држава. Таквиот облик на државен тероризам е 

индиректен и претставува еден вид на терористичка активност со која илегалните 

организации добиваат финансиска и логистичка помош. Овој назив државно-

спонзорираниот терор го добил благодарејќи на САД кој во далечната 1979 година 

објавил список на земји кои се промотери на тероризмот. Таа титула и прекар обично од 

тоа време до денешно го добивале земји кои на власт имале марксистички и анти-

имеријалистички активности и идеи, а од сите нив највеќе се истакнувала Либија и Куба. 

Но со поддршката на САД врз антикомунистичките сили низ целиот свет, од Јужна 

Америка па сè до Виетнам се добива впечаток дека двојните аршини на дејствување 

зависел и зависи од интересот на големите сили. 

Денеска, една Северна Кореја на база на своите конвенционални и нуклеарни боеви глави 

наметнува ставови и шири страв и паника врз својот јужен сосед и со таков вид на 

реторика го одржува режимот врз сопствените граѓани. Таков говор се обидува да наметне 

и САД со најновата реторика која ја спроведува Трамп кога ќе каже дека „има поголемо и 

помоќно нуклеарно копче“ отколку што има Ким.20 Во специфична врста на државен 

терор можеме да го сместиме и нуклеарното застрашување кое беше посебно актуелно во 

времето на Студената војна. Иако се сметаше дека таа криза е надмината, со последните 

настани околу Украина повеќе од јасно е дека заканата за употреба на нуклеарното оружје 

останува најголема опасност со која се соочува човечката цивилизација, односно заканата 

на нуклеарното оружје е директно насочена кон цивилното население, на уништување на 

цели населби и села. Оваа закана е реална, остварлива и постоечка, се наоѓа во 

концепциските и стратегиските планови на сите земји кои поседуваат нуклеарно оружје, 

таа како остварување и како последица има за цел убивање на стотици илјадници цивили 

и неможе морално да се оправда. Тероризмот денеска, според Вилкисон, се покажал како 

многу корисна метода за сите режими.21  

                                            
20 http://edition.cnn.com/2018/01/02/politics/donald-trump-north-korea-nuclear/index.html. 
21 Primorac, I. (2006) Etika na djelu, Zagreb, Kruzak. 
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4.1 Медиумите како алатка во спроведување на теророт 

 

Како и сите облици на тероризам, така и државниот тероризам за соработници ги има 

медиумите и новинарите, кои ги користи за да наметне некој свој концепт и да добие 

потпора за остварување на своите цели. По пат на медиуми се шират стравични и 

морничави слики со кои терористите сакаат да предизвикаат страв кај цивилите и 

општеството. Преку медиумите се објавуваат видеа во кои се бара откуп на киднапирани 

цивили, новинари и други закани со кои се бара остварување на нивните цели.  

Но, медиумите во сите општества се под влијание на владејачките елити и богатите 

семејства кои заради профитот кој треба да го остварат најчесто необјективно и 

еднострано известуваат за настаните во светот, потпалувајќи со тоа глобална омраза и 

долевајќи огин на паниката која се шири.22 Иако многу криминални дела остануваат 

скриени од јавноста, терористичките дела предизвикуваат најголемо внимание и најголем 

публицитет и за тоа секако се одговорни медиумите.23 Медиумите во повеќето случаеви 

реагираат исклучително сензационалистички заради гледаност на нивната телевизија или 

поради добивање на пари, често прикажувајќи се како големи заштитници на државата и 

нејзините вредности, како шират идеал на заедништво и сигурност. Тоа некогаш 

предизвикува револт кај обичниот граѓанин и пасивниот набљудувач кој затекнат од 

ненадејниот настан или терористички напад, претрпува страв, подложен е на несигурност, 

па својот револт често го насочува кон друга нација или религија што може дополнително 

да ја искомплицира состојбата. Многуте непроверени информации пласирани низ 

медиумите, сеењето страв и паника го прават делото на тероризмот најтешко дело за 

докажување како и дело најподложно за манипулирање на политичка сцена, бидејќи 

сензационализмот и вниманието предизвикано од таквиот настан остава длабоки траги во 

општеството. Од една страна терористите преку спектакуларните напади предизвикуваат 

внимание и ја брануваат јавноста, од друга страна дополнителното сензациолистичко 

известување на медиумите предизвикува уште поголемо ширење на недовербата и теророт 

како психолошко оружје ја добива својата барана димензија. Едно убиство под 

мистериозни околности, поради здобиеното внимание може да предизвика цел низ јавни 

                                            
22 Niniah, S. (2004) Prema definiciji terorizma. U: Coady, T. i O' Keefe, M. (ur.), Terorizam i pravednost, 
Zagreb, Kruzak, str. 15 – 23. 
23 Derenčinović, D. (2002) Ogledi o terorizmu i antiterorizmu, Zagreb, Pravni fakultet Sveučilišta u 
Zagrebu. 
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дебати и политички превирања. Најчесто, политичарите и нивните активисти несовесно и 

крајно неодговорно ги користат тие дела заради прибирање на политички поени. 

Граѓаните кои се измамени со ваквото чувство на доброто и праведното даваат своја 

потпора на ваквиот поглед на властите и на било каков вид дополнителна контрола и 

надѕирање на граѓаните. Во Британија постојат илјадници камери само во градот Лондон, 

кои го следат криминалот, но притоа ја одземаат приватноста која ја има било кој 

граѓанин. Власта која како средство за своите цели ја користи неограничената контрола, 

надѕирање и присилна хомогенизација, постепено почнува да навлегува во аспектите на 

државен тероризам.  

 

4.2 Феноменолошките карактеристики на државниот тероризам 

 

Од морално гледиште секој тероризам е големо зло, но секое зло нема ист степен. Според 

многу научници државниот тероризам е многу поголемо зло од недржавните субјекти од 

неколку причини. 

Како што наведува Валтер Лакуеур: „Државниот тероризам предизвикува илјадници 

повеќе жртви и предизвикува многу поголема беда отколку сите дела на индивидуален 

тероризам заедно.“24 Тоа произлегува од природата на државата, разновидните средства 

кои и стојат на располагање и опсегот на дејство кои го има дури и една мала држава. 

Колку и да успее некоја група на независни терористи да се организира и да ја усоврши 

својата организација и дури најсовршено да испланира некоја своја акција, неможе во 

никој поглед да се мери со силата на државата и нејзината структура на организираност и 

финансирање. Ниедна терористичка група неможе да ги постигне ефектите кои може да ги 

достигне например Британската воена морнарица и Военото воздухопловство на САД кои 

ги бомбардираа Германските и Јапонските цивилни градови и населени места, или пак 

милионското систематско уништување на Евреите и противниците на комунистичкиот 

режим кој е спроведен во Советските и Германските логори. Постои наклонетост на 

медиумите да преувеличуваат и тероризмот да го поистоветуваат само со недржавните 

субјекти како што медиумите го преставиле „11 Септември 2001“ за кој велат дека е 

                                            
24 Laqueur, Walter, 1987.: The Age of Terrorism, Little, Brown & Co., Boston 
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најлош случај на тероризам во историјата.25 Ваквиот концепт на размислување се руши 

оној момент кога би навеле само еден факт кога ноќта на 27 и 28 март 1943 година 

Кралското воздухопловство извело напад на Хамбург. Само за една ноќ 40 000 цивили 

загинале во налетот на авијацијата наречен „воена олуја“, притоа систематски убивајќи 

огромен број на цивили и ширејќи страв и паника помеѓу месното население за да со тоа 

постигнат одредена политичка цел.26 Еве некои факти зошто државниот тероризам се 

смета за најопасен: 

1. Државниот тероризам е поврзан со тајност, измама и лицемерие. Кој и да се 

занимава со тероризам, без разлика дали го спроведуваат службите или пак платени 

извршители – државата ќе дејствува во тајност и ќе ги негира делата извршени во тајност, 

ќе ја негира одговорноста  за сторените терористички дела и ќе се изјаснува и приспојува 

со вредности со кои тероризмот е неспоив. Недржавните терористички елементи тоа 

немора да го прават, ниту мора да докажуваат и се прокламираат како приврзаници на 

морални начела, бидејќи меѓу нив има и аморалисти или приврзаници на некој морален 

апсолут на кој се повикуваат.27  

2. Сите дела на тероризам се забранети со меѓународни декларации за човечки права 

и сите држави се потписници на тие меѓународни конвенции и договори со што се 

обврзани на почитување на меѓународното право. Тие прописи дефинираат заштита на 

цивилите и цивилното население и на завојуваните страни им е забрането користењето 

тероризам против цивилното население. Оние недржавни субјекти кои што спроведувааат 

тероризам не се потписници на никакви договори ниту декларации, додека државните 

субјекти се обврзани со меѓународни договори и со тоа ги кршат своите меѓународни 

обврски. 

3. Бидејќи аргументот гласи: „Не постои друг начин!“, недржавниот тероризам се 

правда во своите терористички намери и дејства. На пример, кога народот или отпорот 

произлезен од нацијата која е под окупација или туѓинска власт се бори за своите права, 

тогаш оправдувањата за тероризам се некако поразбирливи и методот на борба е 

потранспарентен. Таквите герилци сметаат дека тероризмот е единствено успешно 

средство, имајќи против себе премоќна сила и со тоа истите сакаат да постигнат услови за 

                                            
25 Rushdie, Salman, 2001.: How to Defeat Terrorism, The Age, 4. listopada 
26 Middlebrook, Martin, 1984.: The Battle [sic] of Hamburg, Penguin Books, Harmondsworth 
27 Kolnai, Aurel, 1957./58.: Erroneous Conscience, Proceedings of the Aristotelian Society, 58: 171- 198 
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ослободување (пример се Гемиџиите кои со своите дејствија воопшто не успеале да 

променат некоја политика на Османлиската Империја). Сепак, жртвите на тероризмот се 

пред сè недолжни лица и колатералната штета не ја ублажува вината на терористите. 

Останува прашањето кога некој народ се ослободил со помош на тероризам, освен ако и 

самиот подоцна не станал жртва на тој тероризам од сопствените редови. Така и државата 

неможе да дејствува спротивно на преземените начела и обврски и користејќи го изразот 

„нема друг начин“ да спроведува терор врз одредени групи, етникуми или нации на база 

на нивното идеолошко или етничко потекло и притоа да смета дека постои морално 

оправдување за своите (не)дела. Дури е невозможно да се замисли дека една држава нема 

други методи за користење освен тероризмот. Пример за ова може да се наведе Втората 

светска војна во која Британското кралско воздухопловство кое иако беше сигурно дека 

Германија ќе биде наскоро поразена продолжи со воено бомбардирање сè до пред крајот 

на војната одмаздувајќи му се на невиното цивилно население за политиките на тогашната 

нацистичка Германија. Така и на териториите на бивша Југославија се вршеше 

систематски терор со вршење на геноцид и создавање етничко чисти територии на еден 

или друг народ со што се имало за цел освојување и припојување на одредена територија. 

Вршењето на геноцид заради етнички чисти и хомогени територии може да предизвика 

нова морална катастрофа.  

5. Противтероризам и морално оправдани начела 

 

За една држава да го победи тероризмот потребно е моралните начела и карактеристики 

кое ги поседува едно општество да бидат посупериорни во однос на терористите. Со овој 

асиметричен судир помеѓу државата и бунтовниците кои се служат со тероризам се 

доведува под знак прашање политичкиот и друштвениот статус кој државата сака да го 

сочува, а тие да го поништат. При ваквиот судир доаѓаат до израз сите темелни морални 

начела и вредности кои државата ги презентира и треба притоа да ги одбрани. Доколку 

државата е самата промотер на тероризмот, на двојни аршини или е учесник во некоја 

неправедна политика нејзината морална оправданост во борбата против тероризмот е со 

ограничени можности за вршење на морална критика кон тероризмот или терористите. 

При ваквите дејства државата често е во искушение да излезе од своите морални и правни 
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рамки, кога например гледаме дека една држава како врши „одмазда“ врз силите на отпор 

и притоа се убиваат цивили.28 Меѓутоа секоја држава треба да се оттргне од искушението 

тероризмот да го решава со тероризам. Таквиот противтероризам може да биде со 

спротивно дејство како што денес е случајот со Израел. Секоја држава која со своите 

дејствија покрај терористичките, погаѓа и цивилни цели и  притоа гине невино население, 

само го јакнее бунтовничкото движење. Тоа е случајот и во Авганистан каде талибанското 

движење наместо да ослабне во децениската војна, со време стана уште посилно и доби 

поддршка од цивилното население. Корупциските скандали кои ја пратат владата на 

Карзаи се показател дека тешко ќе успеат да се одржат на власт по заминувањето на 

сојузничките сили. Жаргонот „колатерална штета“ (collateral damage) стана неизбежен дел 

од модерните војни. Секако, разликата е во тоа што таквите постапки иако не се намерни, 

тие предизвикуваат огромна штета поради големиот број на цивилни жртви и грешки при 

бомбардирање на терористички цели. Теоријата на праведна војна не дозволува 

несразмерна употреба на сила против непријателот. Доколку непријателот уфрлил само 

неколку војници во едно село, не е хумано, ниту морално да се сруши цело село од тие 

причини. Таквите верзии на теорија на праведна војна ги разработил Мајкл Валцер во 

својата книга Праведни и неправедни војни29, каде истакнува еден битен услов. Имено, 

кога војниците ќе почнат војна каде постои можност поголем број луѓе да загинат, тие 

мора да настојуваат да ја намалат бројката на недолжно загинатите цивили. Правото на 

недолжните е да не бидат убиени и затоа треба бројот на загинати цивили да се намали на 

минимум што е дефинирано со воената етика која треба да даде принципиелност во 

својата праведност. Во ваков случај иако војниците ќе се доведат во одреден ризик, сепак 

праведноста го бара тој ризик за да се спречи убивањето на недолжни цивили. 

По ваквото дефинирање на проблемот се негира тероризмот и терористичкиот начин на 

разбирање на светот кој тежнее да убие или повреди недолжни луѓе за да ги постигне 

сопствените цели. Со тоа треба да е јасно дека преку тероризмот не се сузбива тероризам, 

ниту тоа се прави со стратегија која е слична на стратегијата на тероризмот, но таквото 

морално постапување ни дава за право да имаме причина за осуда на тероризмот во сите 

негови облици.  

                                            
28 Primorac, Igor,  Drzavni terorizam I protuterorizam, Polit. misao, Vol XXXIX, (2002.), br. 3, str. 60–74 
29 Walzer, Michael, 2000.: Just and Unjust Wars, 3. izd., Basic Books, New York 
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6. Заклучок 

 

Западното општество денеска е под удар бидејќи се покажало дека тероризмот подобро 

успева во либералните и плурални општества отколку во тоталитарни режими и во оние 

држави во кои секој е под контрола на државата. Всушност Западот беше оној кој сакаше 

тој модел да го пренесе на целиот свет, што секако донекаде кревките демократии и 

општества ги направи лесна мета. Политиките на насилно менување на режими кои 

Западот ги водеше исто така беа причина за предизвикување бес кај многу народи во 

Азија, Блискиот Исток и Африка, каде во полн ек сеуште се води борбата за ресурсите. 

Теророт, кој е недржавен, не е оправдан бидејќи е насочен кон невини лица и тој се води 

со контиунирана стратегија на застрашување на невини и недолжни луѓе и народи. 

Денешната борба против тероризмот како што наведуваат многу научници потпаѓа под 

борба на „терор против терор“. Нормите и правилата и правните легислативи на кои се 

обврзале државите го доведува под знак на прашање функционирањето на целиот морален 

оквир врз кој почиваат меѓународните закони. Потпишаните норми и правила, како што 

наведува и О’Киф, треба да останат во законските норми и доследни на теоријата на 

праведна војна.30  

Целта на тероризмот, посебно недржавниот, е да се понижи противникот, да се наведе на 

грешка и притоа да државата повлече погрешен потез. Со тоа, тие ќе ги натераат своите 

противници да згрешат, знаејќи дека штетата која државата притоа ќе ја предизвика е 

многу поголема од штетата која тие ја предизвикале. Секој пат кога некој идеал на 

либерална демократија ќе погреши, тероризмот ќе победи. Денес, изгледа дека властите на 

либералната демократија не наоѓаат друг начин и излез во новонастаната ситуација и 

притоа како да ја прифаќаат играта која ја играат терористите. Поради тоа многу луѓе се 

мачат и политички се гонат на темел на индиции, а сето тоа се правда како борба против 

тероризам. 

На овој начин граѓаните можат да изгубат доверба во институциите на системот, бидејќи 

застрашувањето кое има намера да се спроведе кон одредена индивидуа или група често 

допира и до другите, за жал, невини поединци кои ќе се почуствуваат загрозени од 

спроведбата на таквите мерки. 

                                            
30 O' Keefe, M. (2004) Pravedan odgovor na međunarodni terorizam. U: Coady, T. i O' 
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Надеж дека ова нема да се случува во едно општество се оние поединци и групи кои се 

залагаат за борба против секаков вид на тероризам, па и на државниот. Таквиот не наоѓа 

морално оправдување на злото кое се шири и тој ја нагласува нужноста на зачувување на 

слободата на поединецот како најголема вредност на либералната демократија. 

Најголемата борба и најголемата надеж лежи во рацете на оние кои ги контролираат и се 

наоѓаат во тие институции. Единствено на тој начин ќе биде успешна борбата против 

тероризмот. 
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