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Na{ ciq je da ~iwenicama uznemirimo vlast
koja samo misli na glasove bira~a, a pitawe
nestalih je za wu sporedno i “kamen o vratu”
rekao je na okruglom stolu koji je povodom
Me|unarodnog dana qudskih prava 10. decembra
odr`an u Medija centru dan ranije, Dragan
Pjeva~.

Govore}i o stradalim qudima ^edomir
Anti} iz Naprednog kluba rekao je da ti qudi za
administraciju nisu mrtvi, a da li su `ivi to
vlast ne mo`e da doka`e. Obespravqene su
wihove porodice koje na ple}ima nose te{ke
sudbine, a Dr`ava nije u slu`bi gra|ana jer su
weni politi~ki interesi ispred svega.
Deklarativni stavovi su takvi da oni nisu
vratili dug svojim nestalim gra|anima i
wihovim porodicama. Javnost mora da vr{i
pritisak na vlast i to uporno, jer re{avawe
pitawa nestalih je najboqe ogledalo dru{tva. 
Savo [trbac - direktor “Veritasa” je istakao
da upravo zbog nere{avawa pitawa nestalih
Srba i progona wihovih ali i ostalih porodi-
ca Hrvatska ne zaslu`uje da bude u EU.
Dvostruki ar{ini su stalno prisutni, a
slavqewe ratnih zlo~inaca i wihovo materi-
jalno zbriwavawe pokazuje da veliki deo wihove
populacije nije ra{~istio s pro{lo{}u. 

- Quti smo na sud u Hagu jer su neki pro-
cesi generalima zavr{eni a nije ni dotaknuto

pitawe 366 masovnih grobnica i tako je istina
ostala zarobqena u ti{ini.
Prof. Du{ko ^eli} je istakao da su qudska
prava stavqena na `rtveni oltar evropskih
integracija i zamerio muk institucija na
podatke Dika Martija. Izjava Bruna Vekari}a
da se ne}e podi}i tu`ba protiv Ha{ima Ta~ija
jer bi to imalo politi~ki prizvuk je skandaloz-
na, kao {to je skandalozno da se nije oglasila
stru~na javnost 2008. o Izve{taju o qudskim
pravima. Ni ministar za qudska i mawinska
prava, ni za{titinik gra|ana, poverenik za
za{titu podataka, niti bilo koji organ u
Srbiji - naglasio je ^eli}.

@arko Radi} je ukazao na manipulaciju
brojkama pod kojima se vode nestali i ubijeni
qudi i prekopavawe grobnih mesta i wihovo
sme{tawe kod Srebrenice. On je postavio
pitawe gde su srpske `rtve koje su stradale u
Skelanima, Bratuncu koje su sahrawene pa
preme{tane na druge lokacije.

Olivera Budimir je govorila o prob-
lemima koji prate porodice, Desa Topli~evi} o
pote{ko}ama administrativne prirode koje
zagor~avaju `ivot porodicama, a Gordana
\ikanovi} o tome da kr{ewe qudskih prava
Srba nije za~eto pre ratnih dejstava, ve} ono
traje decenijama i da to treba evidentirati.

M.M.K.
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PRAVA PORODICA POGINULIH
I NESTALIH SRBA

Povodom 10. decembra Me|unarodnog dana qudskih prava odr`an je Okrugli sto na temu:



Povodom Me|unarodnog dana qudskih prava 10.
decembra u Medija centru u Beogradu odr`ana je konferen-
cija za novinare gde se razgovaralo o pravima nestalih
Srba i nealbanaca na Kosmetu i na podru~ju biv{e
Jugoslavije.
Predsedavaju}a Koordinacije srpskih udru`ewa porodi-
ca nestalih lica na prostorima biv{e Jugoslavije
Nata{a [}epanovi} je istakla da se `rtve ne dele ni po
veri ni po nacionalnoj osnovi pa je stalno prisutno
se}awe na qude koji su prisilno odvedeni i postali
`rtve trgovine organima, ali i wihove porodice koje su
proterane sa Kosmeta i ve} 12 godina `ive kao gra|ani
drugog reda jer ne mogu da ostvare svoja osnovna prava.
Otetima i ubijenima uskra}eno je pravo na slobodu i
`ivot, ali i na mirno po~ivawe, jer su radi prikrivawa
zlo~ina ekstremisti i wihovi nalogodavci naredili

izme{tawe tela na vi{e lokacija. Naslu{ali smo se
la`nih obe}awa da }e se problem nestalih re{iti ali je
on aktuelan ve} 13 godina. Radi za{tite qudskih prava
tra`imo rasvetqavawe sudbina svih nestalih lica, da se
istra`e navodi o trgovini qudskim organima, i da se
za{tite svedoci. Dati poseban status udru`ewima porod-
ica nestalih i izvr{iti pritisak na nadle`ne institu-
cije u Srbiji, ali i na me|unarodnu zajednicu da se zahte-
vi porodica u potpunosti ispune - rekla je Nata{a
[}epanovi}. Prema kazivawu Veqka Odalovi}a predsed-
nika Komisije za nestala lica na prostorima biv{e
Jugoslavije tema o nestalim i ubijenim qudima je te{ka i
bolna i porodice s pravom tra`e da im se ka`e ko je
odgovoran za otmice wihovih ~lanova. On je ponovio
podatke o prvobitno evidentiranih 14 hiqada qudi. Na
Kosmetu se tra`i 1779 Albanaca i Srba u Hrvatskoj 2439
i 1400 Srba u Republici Srpskoj. 1700 itd. Izme|u svakog
evidentirawa pove}a se broj identifikovanih tela. Jo{
uvek oko 5000 tela ~eka na identifikaciju.
Prof. Du{ko ^eli} ~lan Udru`ewa je istakao da su qud-
ska prava porodica kidnapovanih qudi i prava ~itave
raseqene populacije kolateralna {teta politi~kih
igara. Ne mo`emo uticati na politiku ali mo`emo
podi}i svoj glas protiv ovoga {to se de{ava. Na{e
dru{tvo nije uspelo da se izbori na vaqan na~in pa se
mo`e desiti da do`ivimo jo{ jedan neuspeh. Najvi{e je

dokaza u Albaniji, a EULEKS nema mandat na tom terenu
i nije obavio nikakve istra`ne radwe,

On je govorio o nepo{tovawu qudskih prava i
uzurpaciji srpske imovine, sklapawu la`nih ugovora o
“kupovini” srpske zemqe i izneo zamerku na potez vlasti
koje su dostavile li~ne podatke Srba i tako omogu}ile
falsifikate i otimawe srpske imovine. Ni prilikom
dono{ewa socijalnih programa se ne po{tuju qudska
prava. Zadwih godina smo radili na projektu dono{ewa
zakona o nestalima ali je iz Ministarstva na ~ijem je
~elu Rasim Qaji} stigao negativan odgovor u odnosu
re{avawa mnogih bitnih pitawa.
@arko Radi}, predsednik Skup{tine Koordinacije je
istakao da nestankom qudi ne treba da nestanu i prava
wihovih porodica. Osim li{avawa prava na `ivot, qudi
iz Hrvatske pre`ivqavaju te{ke godine izgnanstva jer im
je onemogu}en povratak svojim ku}ama. U Republici
Srpskoj Vlada je puno toga pozitivnog po pitawu soci-
jalnog programa u~inila, ali u radu institucija koje se
bave nestalima ima mnogo problema.

Predsednica Udru`ewa porodica kidnapovanih
i nestalih lica na Kosmetu Verica Tomanovi} je rekla da
porodice godinama znaju da su oteti bili u logorima na
Kosmetu i Albaniji. O wihovoj sudbini saznajemo od
biv{e tu`iteqke Karle del Ponte “Lov, ja i ratni
zlo~inci” i usvojenog Izve{taja specijalnog izvestioca
SE g.dina Dika Martija.
Strepwa da se trgovalo organima na{ih srodnika nisu
vi{e samo pri~e i pretwa. Zlo~in nezabele`en u istori-
ji ~ove~anstva izvr{en je nad na{im najbli`ima.
Trgovina qudskim organima kao da se zata{kava.

Porodice `ive u okolnostima koje su svojevrsni
dokaz da su za{tita osnovnih qudskih prava, za{tita i
pomo} u svim wihovim aspektima ostale u dokumentima
koje ne sprovode me|unarodne institucije u oblastima
wihove nadle`nosti pa samim tim i na{e dr`ave.
Rezolucija 1244 obavezna je da po{tuje sve univerzalne
odredbe o qudskim pravima koje su donele UN, OEBS,
Savet Evrope a to podrazumeva:

- ubrzawe procesa pronalaska kidnapovanih i
nestalih lica

- ubrzawe ekshumacije i identifikacije
- procesuirawe zlo~ina.

Godinama tra`imo od na{ih institucija dono{ewe odgo-
varaju}eg sistemskog zakona kojim }e se regulisati status
porodica ~iji su srodnici kidnapovani, nestali, ubijeni
i bili predmet trgovine qudskim organima
Pokretawe postupaka za ostvarewe garantovanih prava
me|unarodnim konvencijama i rezolucijama a to su:
posebno pravo na istinu, pravo na pravdu, pravo na
povra}aj uzurpirane imovine, pravo na bezbedan povratak
u svoje domove i garanciju neponovqivosti zlo~ina.
Insistiramo da na{a dr`ava konstantno obnavqa
zahteve kako bi odluka o procesu nezavisne istrage bila
doneta u SB UN,

M.M.Komarevi}
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IMAMO PRAVA NA DOSTOJANSTVEN @IVOT
Konferencija za novinare Koordinacije srpskih udru`ewa porodica nestalih lica sa prostora
biv{e Jugoslavije



Prezentacija socijalne
karte za 200 porodica obuhvata
porodice beogradske kancelar-
ije u partnerskom projektu sa
Udru`ewem `ena sa Kosova i
Metohije (@EKIM) uz svesrd-
nu pomo} ICMP.

Otvaraju}i prezentaciju
socijalne karte predsednik

odbora za rad i socijalna
pitawa Meho Omerovi} je
ukazao na pora`avaju}i
polo`aj interno raseqenih
lica sa Kosova i Metohije ~iji

su bliski srodnici kidnapo-
vani i nestali a `ive u veoma
te{kim uslovima.

Trauma proterivawa,
odnosno raseqavawa pratilo je
uzurpirawe ili uni{tewe
wihove pokretne i nepokretne
imovine. Posebna trauma je
gubitak bliskih srodnika o

kojima ve}ina ni posle 12 god-
ina nema nikakvih informaci-
ja.

Zbog prinudnog rase-
qavawa veliki broj porodica

je razdvojen i `ivi dosta
neuslovno optere}eni lo{im
ekonomskim stawem. U najte`oj
situaciji su svakako oni koji
`ive u iznajmqenim stanovima,
a da ni jedan ~lan porodice
nema stalno zaposlewe. U
te{koj situaciji su i one
porodice sme{tene u kolek-
tivnim centrima, koji se prema
planu dr`ave zatvaraju, bez
obzira {to mnogi stambeni
problemi nisu re{eni. I upra-
vo zbog plana dr`ave da
zatvori kolektivne centre,
stanovnici ovih centara treba
da imaju prednost u re{avawu
stambenih problema, dok su
oni u iznajmqenim stanovima
stavqeni u drugi plan. 12 godi-
na od raseqavawa, ni jedna
institucija nema a`urnu bazu
podataka o interno raseqenim
kojima su bliski srodnici
nestali ili kidnapovani niti
a`uriranu bazu podataka o
ta~nom broju nestalih i
kidnapovanih.

Према подацима Владе
Републике Србије интерно расе-
љених лица са Косова и
Метохије је око 300 000. Око
20000 је расељено унутар
Косова и Метохије, широм
Србије је око 250 000, а у Црну
Гору се иселило око 30 000.
Највећи број је прогнан након
доласка међународних снага.
Напори за повратак су не само
заустављени у погрому 2004.
године већ се протеривање
наставило и траје до данас.
Популацију интерно расељених
лица чине више националности.
Срба 80,58%, Рома 11,65%,
Муслимана 5,24% и осталих
националности 2,72%. 
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SOCIJALNA KARTA 
ZA 200 PORODICA

(nastavak na slede}oj strani)



Проблем интерно расељених
лица са Косова и Метохије је
веома комплексан. Околности
њиховог исељавања, односно
протеривања са Косова и Ме-
тохије захтевају сарадњу инти-
туција државе и међународне
заједнице. На први поглед нема
сметњи за решење проблема
ових породица. Многи принци-
пи људских права уграђени су у
Устав Србије, а на међународ-
ном плану је низ докумената
која се баве људским правима и
правима интерно расељених.На
жалост, то је само на први
поглед. Неспорна је чињеница
да су протеривања породица
праћена злочинима. Нестанак и
отмице блиских сродника су
били елемент застрашивања,
злочин који је претходио расе-
љавању. Држава није имала ман-
дат да их штити, а међународна
заједница их није заштитила.
Број несталих и отетих, обим и
начин уништавања и узурпира-
ња породичне имовине је учи-
нио међународне конвенције
декларативним. Након13, 12
година највећи број несталих и
даље се воде као нестали, а
њихове породице нису оствари-
ле ни једно право гарантовано
међународним конвенцијама.
Ове породице, заправо њихова
страдања су постале својеврсни
сведоци немоћи међународне
заједнице да примени докумен-
та која је сама донела, рекла је
Верица Томановић на презента-
цији социјалне карте. С обзиром
да до данас нису донета закон-
ско системска решења цивилних
жртава у периоду од 1998. до
краја 2000. године сматрамо
неопходним презентацију рада
наших истраживања, рекла је
Верица Томановић, председни-
ца Удружења наглашавајући да
је овај извештај прва анализа

социјалног стања, интерно расе-
љених породица чији су сродни-
ци киднаповани и нестали на
Косову и Метохији. Учињен је и
први покушај израде социјалне
карте а извештај обухвата и
даља страдања чланова породи-
ца који трагају за својим неста-
лим и покушавају да остваре
право на своју имовину. При-
купљени су и евидентирани
подаци о околностима нестанка
сродника породица при чему су
коришћене изјаве сродника,
доступни подаци других НВО,
као и подаци објављени у ме-
дијима. 

Veqko Odalovi} je govo-
rio o naporu koje Komisija za
nestala lica ~ini da se rasve-
tle sudbine otetih i nestalih,
prepreke na koje nailaze i svoje
nezadovoqstvo sporo{}u svih
procesa posebno ekshumacija i
identifikacija.

Desa Topli~evi} je
tako|e istakla da je ovo prvi
poku{aj da se izradi socijalna
karta ovih porodica. Izve{aj
obuhvata i daqa stradawa po-
rodica koje tragaju za svojim
nestalima i poku{avaju da ost-
vare prava na svoju imovinu.
Sve aktivnosti na terenu i na
izradi ovog izve{taja oba-
vqeni su zajedni~kim napori-
ma partnerskih udru`ewa vo-
lonterski.

Tehni~ki sekretar pro-
jekta Vukica Stevanovi} je na
video bimu detaqno prikazala
procentualne rezultate istra-
`ivawa na uzorku os 220 porod-
ica. Istakla je da se neki
rezultati ne sla`u sa
zvani~nim podacima o stra-
dawu srpskog stanovni{tva na
KiM a posebno sa NVO.
Istakla je da su podaci u nekim
segmentima nepotpuni jer su
mnoge porodice izbegle da

ka`u podatke o prinadle`nos-
tima.
Na kraju ove prezentacije za
re~ se javio Metju Holidej,
koordinator za inicijative,
civilno dru{tvo i pravdu u
Me|unarodnoj komisiji za
nestale osobe (ICMP).

Civilno dru{tvo, na-
ro~ito udru`ewe porodica
nestalih imaju kqu~nu ulogu u
procesu tra`ewa nestalih
lica u biv{oj Jugoslaviji. Oni
su tako|e i inicijatori do-
no{ewa Zakona o nestalima u
Bosni i Hercegovini i na
Kosovu i formirawu Komisija
za tra`ewe nestalih u Bosni i
Hercegovini, Hrvatskoj i
Srbiji, obavezuju Vlade da
tra`e nestale, lociraju grob-
nice, ubrzaju ekshumacije i
identifikacije posmrtnih os-
tataka posebno onih koji su
nestali nakon rata 1999.
godine. Velika je uloga udru-
`ewa i u ube|ivawu porodica
da daju krv neophodnu za
utvr|ivawe identiteta osoba
putem DNK metode. 

М.М.К.
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Sastanak Radne grupe o nestalima i dele-
gacija Beograda i Pri-{tine
POSTOJI LI 
ZAVERA ]UTAWA?

I posle vi{e sastanaka dele-
gacija srpske i albanske strane pomaci na
re{avawu pitawa nestalih gotovo zane-
marqivi

Radna grupa za nestala lica
sastala se u Beogradu 24. novembra da bi
se dogovorila o ubrzavawu pronalazaka
nestalih lica na Kosovu i Metohiji,
otkrivawu masovnih grobnica,
ubrzavawu ekshumacija i identifikaciji
i re{avawu aktuelnih problema.

Osim predstavnika Udru`ewa
srpske i albanske strane sastanku su
prisustvovali posrednici iz Me|unaro-
dnog komiteta Crvenog krsta, ICMP,
Ministarstva za Kosovo i Metohiju i
predstavnici ambasada zemaqa koje imaju
svoje ~lanove u mirovnoj misiji na
Kosmetu.

Ponovila su se pitawa o kojima
se dugo govori, ali odgovor ni posle
toliko godina ne sti`e do onih koji ga
tra`e. Kada se saslu{aju izlagawa
prisutnih, sti~e se utisak da se svi
nalaze u svojevrsnom vrzinom kolu iz
kojeg izlaza nema. Oni su nemo}ni da
uti~u na re{avawa problema, a onaj ko bi
to mogao o~ito da ne}e jer verovatno za to
jo{ nije stigao “politi~ki trenutak”.
I srpska i albanska strana su iznele
svoje zahteve da se suprotna strana zalo`i
u objavqivawu detaqa oko iskopavawa
masovnih grobnica, a veliko nezadovo-
qstvo je izre~eno povodom ~iwenica da
jo{ niko nije procesuiran za po~iwene
zlo~ine. Svi su nezadovoqni radom
institucija i zakqu~ili da se moraju
~e{}e sastajati, ali da se tom prilikom
prezentiraju ~iwenice, da se istina ne

zata{kava i da se kona~no da odgovor
za{to je oko 400 posmrtnih ostataka
“deponovano” u pri{tinskoj bolnici.
Treba uraditi i oko 2000 reekshumacija,
ali za sad nema saglasnosti porodica koje
su odbile da daju krv za DNK analizu.

Isti~u}i s kolikom se tugom
nose svih ovih godina ~lanovi porodica
kidnapovanih i nestalih Verica
Tomanovi} predsednica Udru`ewa kid-
napovanih i nestalih lica na Kosovu i
Metohiji je rekla da su `ivoti porodica
gotovo zaustavqeni ve} trinaest godina.
Sada{wi `ivot je pun patwi, a naredbo-
davci, egzekutori i izvr{ioci zlo~ina
su dali sebi za pravo da posmrtne ostatke
po nekoliko puta skrnave, preme{taju ih
i zame}u trag. Nama serviraju neizvesnost
koja nas polako ali sigurno ubija. Dosta
je bilo la`nih obe}awa, la`nih infor-
macija.

Dik Marti je obelodanio
izve{taj o nehumanom tretmanu qudi i
nelegalnoj trgovini qudskim organima.
^ak i samo kao optu`ba to je {okantno i
uznemiruju}e. Te{ko je ~itati o ubistvi-
ma Srba i nealbanaca koji su oteti, a
zatim maltretirani na najsurovije
na~ine. Osnovno pravo porodica `rtava
je da znaju istinu. Smatramo da su nam
uskra}eni odgovori na pitawa koja godi-
nama postavqamo, a to su:
- Gde su qudi iz 144 logora na KiM?
Nikada nismo dobili listu zatvorenika

registrovanih u tim logorima od MKCK.
- Za{to pre`ivela lica nisu
oslobo|ena?(iz srpskih zatvora je amne-
stirano preko 2000 lica). Neko mora
odgovarati za nepo{tovawe me|unarod-
nih konvencija, protokola i rezolucija
(posebno @enevska konvencija od 1949.
godine i Drugi dopunski protokol,
Rezolucija o prisilnom zatvarawu).
Skrivawe istine prouzrokuje jo{ ve}e
tragedije i patwe u kojima smo svi gubit-
nici. A majke i daqe uporno ~ekaju svoju
decu... Institucije, komisije, radne
grupe, MKCK, NVO nisu mogle ili nisu
htele ili nisu smele da stanu iza qudskih
prava na{ih `rtava i urade ne{to
konkretno, ne deklarativno, ne u me|uvre-
menu, ne obe}avaju}i, ve} prenose}i
obaveze iz institucija u instituciju
kojih je puno. 
Povre|eni smo neispuwewem qudskih
prava na{ih stradalnika i blokadom
informacija o wihovoj sudbini i neis-
puwavawem prava wihovih porodica.
Krajwe je vreme da se istupi sa istinom i
podacima koji postoje, “nema informaci-
ja”, nije odgovor koji od vas o~ekujemo. 

Ovom sastanku su prisustvovale
mnoge novinarske ekipe. Snimale su
kamere, {kqocali aparati, ali je javnost
ostala uskra}ena za ovu informaciju jer
je mnogi mediji nisu objavili, a i oni
koji su to u~inili, uradili su to “vrlo
stidqivo”. M.M.K.
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Шеф УНМИК-а Соренсон посетио београдску канцеларију Удружења
ПРИШТИНА ИМА ВЕЋУ ОДГОВОРНОСТ

Соренсон саветовао чешће сусрете делегација Београда и Приштине, доношење битних закључака и њихово стриктно поштова-
ње. 
Челни човек УНМИК-а Соренсон посетио је 25. новембра београдску канцеларију Удружења породица киднапованих и несталих лица
на Косову и Метохији у пратњи шефа канцеларије УНМИК-а у Београду Полом Мекленбургом. Разговарало се о разрешењу судбина
киднапованих и несталих лица, покретање одговорности због њиховог страдања, али и о остваривању права породица. Да би то могло
да се оствари Сорнсон је предложио да се делегација
Београда и Приштине које представљају породице отетих
што чешће састају, да разговори буду динамичнији и да се
донесу важне одлуке које би биле обавезујуће за обе стране.
Соренсон је нагласио да је ЕУЛЕКС преузео већину послова
из области правосуђа, и да је на приштинској комисији да
преузме већи део послова у решавању насталих проблема
јер они имају и већу одговорност. Соренсон је обавестио
чланове Удружења породица киднапованих и несталих да
нажалост још увек нема очекиваних резултата, али да
Одељење за људска права интензивно ради на предметима и
да на њима примењује европске стандарде и законе - речено
је приликом сусрета у београдској канцеларији Удружења
породица киднапованих и несталих лица на Косову и
Метохији. М.М.К.



Sastanak Udru`ewa region-
alne koordinacije u Tuzli
STRATE[KO 
PLANIRAWE
U Tuzli je 29. novembra

odr`an sastanak Regionalne
koordinacije gde se raspravqalo
o strate{kom planirawu
udru`ewa.

Koncept strate{kog
planirawa je nastao kao potre-
ba obezbe|ivawa odre|enih
dokumenata a na osnovu koga se
radi analiza podataka. U dru-
goj fazi se radi radionica gde
u~esnici daju svoj doprinos
kroz rad u grupama ili svojim
predlozima a zatim izrada

dokumenta u kojem bi se
razradilo sve ono {to se radi-
lo u toku radionice. Nakon
toga se predstavqa dokument
koji treba da se prihvati od
organa upravqawa. Ovo je

bitno zato {to je to vodiqa za
naredni period a menaxmentu
mo`e poslu`iti za kreirawe
odre|enih politika za izradu
strate{kih pravaca i ciqeva
,istaknuto je na sastanku.
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Tuzla

Sastanak Koordinacije srpskih udru`ewa porodica
nestalih lica sa podru~ja biv{e JugoslavijeUTVR\EN PROGRAM RADA

Konstatovano da je u radu Koordinacije bilo
dosta neorganizovanosti, {to je ote`avalo weno
funkcionisawe

Na sastanku Koordinacije srpskih udru`ewa
porodica nestalih lica na prostorima biv{e
Jugoslavije koji je odr`an devetog novembra u Beogradu
zakqu~eno je da Koordinacija do sada nije bila for-
malno organizovana pa je to bio razlog {to wen uticaj
nije bio ve}i. Vi{e se bavila sama sobom nego
re{avawem bitnih zadataka zbog kojih je i osnovana.
Na sastanku je istaknuta potreba za ve}om toleranci-
jom i jedinstvom ~lanstva u udru`ewima. Ina~e kako je
re~eno osnovni zadatak i osnovna tema svih razgovora
mora biti pronala`ewe nestalih, otetih, kidnapo-
vanih, ubijenih, zarobqenih i poginulih, identi-
fikacije i ekshumacije poznatih grobnih mesta, kao i
utvr|ivawe broja poginulih i nestalih Srba. A da bi
realizovala navedene zadatke Koordinacija treba da
inicira evidenciju popisa nestalih, poginulih i ubi-
jenih srpskih `rtava na podru~ju biv{e Jugoslavije
inicira i prati dono{ewe u Srbiji Zakona o nestalim
i poginulim u proteklim ratovima, utvrdi datume
doga|aja koje treba obele`iti i da neprekidno name}e
teme koje se ti~u ~lanova udru`ewa, pitawe trgovine
organima Srba sa Kosova izbegavawe identifikacija
Srba u Hrvatskoj, pitawe ubijenih i nestalih Srba u
Sarajevu. Veoma je bitno da se uspostavi praksa stalnih
sastanaka sa Komisijom za nestala lica i drugim insti-
tucijama Republike Srbije i da insistira da se utvrdi
poseban status u pogledu finansirawa Udru`ewa koja
se bave problematikom nestalih i poginulih, re~eno je
na sastanku.

M.M.K.

Pri{tinski "Ekspres":ISTRAGA U TAJNOSTI
Radna grupa za istragu navoda o trgovini qudskim

organima izvestioca Saveta Evrope Dika Martija po~ela
je rad na terenu, ali se taj proces dr`i u tajnosti, pi{e
“Ekspres”.
Iako je pro{lo dosta vremena od kako su po~eli sa radom
zvani~nici “Euleksa” ne objavquju detaqe u vezi sa
istragom.Kada su ga novinari upitali za to {ta se
o~ekuje kojim tempom }e te}i istraga i kada se o~ekuju
prvi zvani~ni rezultati, Juri Las, portparol radne
grupe je rekao da }e ovo biti vrlo slo`ena me|unarodna
istraga za koju }e biti potrebno dosta vremena". Ovako
neodre|en odgovor mnoge ~lanove porodica kidnapo-
vanih i nestalih pla{i jer postoji mogu}nost da ona
traje godinama, a oni vremena za ~ekawe nemaju.
Na pitawe koliko je osoba do sada saslu{ano, Las nije
izneo mnogo detaqa samo je naglasio da istraga ovog tipa
podrazumeva striktnu tajnost.” Tra`imo od vas da nas
razumete i da to po{tujete”, kazao je portparol Las.
Pri{tinski list dodaje da ~lanovi Euleksa, koju pred-
vodi poznati ameri~ki tu`ilac Klint Vilijamson, ne
`ele da pri~aju ni o profilu osoba koje su do sada
saslu{ali ili }e saslu{ati.Ako bi svoju aktivnost
usmerili na br`oj istrazi uz nepristrasno po{tovawe
me|unarodnih zakona, ~lanovi porodica bi prihvatili
tu wihovu tajnovitost.
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Ho}e li pitawe nestalih kona~no dobiti svoj
epilog
KRE]E OZBIQNIJA ISTRAGA
Sve do imenovawa specijalnog tu`ioca

Vilijamsona pri~a o trgovini organima i otetim
qudima svodila se na izjave i obe}awa da }e se ovo
pitawe re{iti, ali ne tako brzo

Ova 2011. godina zaokru`ila je deceniju od
kako je Me|unarodnoj zajednici dostavqen ~itav tom
dokaza o zlo~inima koje su po~inili albanski
ekstremisti nad srpskim i nealbanskim `ivqem na
Kosovu i Metohiji.
Kako u Udru`ewu porodica kidnapovanih i nestal-
ih lica na Kosmetu isti~u, proizilazi da su sve ove
godine bili ignorisani, jer na wihovih na hiqade
dopisa i argumenata niko nije reagovao. Za{to niko
nije na{ao za shodno da proveri wihove tvrdwe i
za{to je wihova veza sa Me|unarodnom zajednicom,
odnosno wenim politi~kim i istra`nim telima
li~ila na igru gluvih telefona, Dugo ih niko nije
hteo da ozbiqno saslu{a sve dok Dik Marti, na
osnovu navoda kwige Karle del Ponte nije objavio
svoj izve{taj.
Da li je do objavqivawa Martijevog izve{taja
namerno zata{kavan ovaj problem, o tome nemamo
potvrdu, ali je diskutabilno da se do 2011. godine
}utalo iako se pouzdano zna da je glavna tu`iteqka
imala podatke sa zvani~nih mesta srpske dr`ave.
Naime, nekada{wi predsednik Koordinacionog
centra za Kosovo i Metohiju Neboj{a ^ovi} tvrdio
je da je li~no od dao podatke del Ponteovoj gde su se
nalazili tajni logori i zatvori, saznawa gde se
nalaze masovne grobnice i jo{ sijaset vladinih
podataka ali je na sve to izostao odgovor. Mnogo je
vremena pro{lo do izno{ewa u javnost ~iwenica iz
kwige biv{e tu`iteqke. Sasvim dovoqno da se zatru
mnogi tragovi da se elimini{u ili zapla{e svedo-
ci, da se potkupe oni potkupqivi da promene izjave.
Vreme je u~inilo svoje i kod ~lanova udru`ewa koji
su posustali u tragawu jer su oboleli, umrli ili ih
je starost pritisla.
Oni najuporniji koji ni po koju cenu ne pristaju da
ih raznorazna obe}awa uquqkaju i dovode u stawe
i{~ekivawa i daqe se aktivno anga`uju, pozivaju
nadle`ne institucije da im pomognu u wihovoj
borbi.

- Mi nemamo pravo da odustanemo. Na{a
borba za istinu je na{a obaveza prema stradalnici-
ma iz na{ih porodica. Mi smo du`ni da o svakom
~oveku saznamo istinu, kako je stradao, ko ga je ubio
i gde je sahrawen.
Toliko mo`emo da u~inimo za wih, nevino stradale,
a uspe}emo samo ako to svi zajedno ~inimo ne
ostavqaju}i za sutra ni najsitniji deo posla -
isti~e predsednica Udru`ewa kidnapovanih i

nestalih lica na Kosovu i Metohiji Verica
Tomanovi}.                                             M.M.K.

PO^ELA ISTRAGA EULEKS-a 
O TRGOVINI QUDSKIM 

ORGANIMA
U Briselu je po~ela da deluje Specijalna

radna grupa EULEKS-a za istragu navoda izvestioca
Saveta Evrope o ratnim zlo~inima i trgovini organ-
ima ubijenih srpskih zarobqenika na Kosovu i u
Albaniji. Kako su zvani~nici u Evropskoj uniji u
Briselu preneli agenciji Beta, glavni tu`ilac na
~elu tog tela Amerikanac Xon Vilijamson koji je bio
na ~elu EULEKS-ove radne grupe gde su “samo
me|unarodni profesionalci, i to tu`ioci,
istra`iteqi i osobqe za podr{ku koji }e i nastavi-
ti ve} pokrenutu preliminarnu istragu”.
S obzirom na to da ova istraga ima me|unarodne
razmere, radna grupa }e delom biti sme{tena u
Briselu. Sve su glasniji zahtevi da se ve}a pa`wa
usmeri ka Albaniji, da se vlasti u Tirani privole na
saradwu i izno{ewu ~iwenica jer se u izve{taju
izvestioca Saveta Evrope Dika Martija navodi se da
je kosovski premijer Ha{im Ta~i bio vo|a krimi-
nalne mre`e koja se, izme|u ostalog, bavila prodajom
qudskih organa. U tom izve{taju navodi se da je
rukovodstvo OVK 1999. godine, uz pomo} vlade u
Tirani, prebacivalo zarobqene Srbe i pripadnike
drugih naroda sa Kosova na tajna mesta u severnoj
Albaniji, gde su ih ubijali i vadili wihove organe
koje su potom prodavali na ilegalnom tr`i{tu.
Vlasti u Tirani i Pri{tini odbacuju te tvrdwe,
uprkos tome {to mnoge ~iwenice govore suprotno.
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Istraga }e pokazati ko je sve i za koji novac trgo-
vao organimaSRBIJA ]E POMO]I
Glavni tu`ilac Euleksa Xon Klint Vilijam-
son  bio je u Beogradu s namerom da zapo~ne
istragu o trgovini organima. Srbija je odlu~na
da se do|e do istine pa }e pru`iti sve dokaze,
ali zahteva da posao vodi Savet bezbednosti
UN
Srpsko pravosu|e i policija poseduju veliki broj
dokumenata sa neoborivim dokazima, koje je slalo
i ha{kom tu`ila{tvu, pa je i ovom prilikom
spremno da pru`i maskimalnu pomo} istra`ite-

qima i tu`iocu
Vilijamsonu.
Povodom istrage
o trgovini qud-
skim organima
{ef specijalnog
tima Euleksa ove
kriminalne rad-
we va|ewa orga-
na na Kosovu,
Amerikanac Xon
Klint Vilijam-
son, boravio je u
Beogradu, gde se
zadr`ao neko-
liko dana i  sreo

sa porodicama `rtava, svedocima, u~esnicima u
istrazi i predstavnicima srpskog pravosu|a.
Posle toga je i zvani~no po~ela istraga o trgovi-
ni organima, ~iju je preliminarnu fazu Euleks
pokrenuo 27. januara ove godine. U misiji EU na
Kosovu, istra`ni tim je u potpunosti formiran i
~ine ga iskusni tu`ioci i istra`iteqi, i u kon-
taktu je i sa specijalnim izvestiocem Saveta
Evrope Dikom Martijem koji je i sastavio
izve{taj o trgovini organima. Tu`ilac
Vilijamson se sreo i sa predsednikom Srbije
Borisom Tadi}em, koji je zata`io nezavisnu i
objektivnu istragu, a dan kasnije se sreo za sa
tu`iocem za ratne zlo~ine Vladimirom

Vuk~evi}em.
- Tema sastanka bila je utvr|ivawe modaliteta
saradwe. Povodom ovog sastanka srpski tu`ilac
Vladimir Vuk~evi} o~ekuje objektivnu i profe-
sionalnu istragu.
Ambasador Srbije pri UN Feodor Star~evi} je
rekao da to ne zna~i da }e Srbija odustati od svog
zahteva da se istraga sprovodi pod mandatom
Saveta bezbednosti UN, iako to ve} du`e vreme
blokiraju tri mo}ne ~lanice ovog tela - SAD,
Francuska i Velika Britanija.
Na{a zemqa }e do kraja godine, najverovatnije u
decembru, kada predsedavawe Savetom bezbednos-
ti preuzima Rusija, ponovo na Ist Riveru
pokrenuti ovo pitawe, odnosno tra`iti da se o
nacrtu na{e rezolucije izjasne UN. I direktor
vladine komisije za medije Milivoje Mihajlovi}
je rekao da }e  Vilijamsonu obezbediti sav
dokazni materijal i pristup svedocima, jer je to
jedini ciq
namere da se
s p r o v e d e
objektivna i
n e z a v i s n a
istraga i da se
krivci na|u
pred sudom.
Ministar za
KiM Goran
Bo g d a n o v i }
ka`e da je
dobro da ova
i s t r a g a
po~iwe, i da
nije sve ostalo
samo na papiru. Vide}emo na koji na~in }e biti
vo|ena, i u svakom slu~aju ne}emo odustati od
toga da „krovni organ“ bude Savet bezbednosti-
istakao je on povodom posete Vilijamsona. On je
bio na Kosovu i u Albaniji, gde se sreo sa pred-
stavnicima Tirane i Pri{tine, zvani~nicima
Euleksa i diplomatama, gde je izjavio da }e
sprovesti kompleksnu istragu za koju }e biti
potrebno vreme.                                               N.M.

Vladimir Vuk~evi}

Goran Bogdanovi}

Vensan De`er:
PO^IWE ISTRAGA O TRGOVINI ORGANIMA NA KOSOVU

– [ef Delegacije Evropske unije u Srbiji Vensan De`er izjavio je da je zapo~ela opse`na istraga specijalnog
tima EU o trgovini organima na Kosovu tokom 1999. godine. Na pitawe za{to je bilo potrebno toliko vreme-
na da se ona pokrene, De`er je odgovorio da je formirawe tima bilo ozbiqan posao, jer je bilo neophodno
prona}i odgovaraju}e qude koji su morali da ostave svoje poslove i da se upoznaju sa slu~ajem trgovine organi-
ma na Kosovu. „Sada su svi okupqeni i istraga kre}e uskoro”, rekao je De`er u Beogradu na obele`avawu
Evropskog dana borbe protiv trgovine qudima. On je kazao da }e istra`ni tim tokom istrage sara|ivati sa
specijalnim izvestiocem Saveta Evrope Dikom Martijem koji je sastavio izve{taj o trgovini organima na
Kosovu. „Me|utim, moramo se pomeriti sa optu`bi na dokaze a to je te`ak posao”, zakqu~io je De`er.
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^iwenicu da se sada mnogi funkcioneri
evropskih dr`ava odri~u Ha{ima Ta~ija, da je ~ak i
ameri~ki ambasador u Pri{tini Kristofer Del
uputio o{tre kritike Albancima potvr|uju tvrdwe
koje je svojevremeno izneo o trgovini organima
biv{i mirovwak na Kosovu Skot Tejlor. Ovaj
Kana|anin je uporno tvrdio da treba ozbiqno
shvatiti i detaqno istra`iti glasine koje su
po~etkom 2000. godine i kasnije kru`ile me|u
Srbima i nealbancima, ali i porodicama Albanaca
koji su ubijeni ili kidnapovani samo zato {to su
bili protiv nasiqa, terora i ubijawa koje su ~inile
snage takozvane Oslobodila~ke vojske Kosova.

Biv{i pripadnik kanadskih mirovnih snaga
na Kosovu 1999. godine, ratni reporter, vojni anal-
iti~ar i urednik vojnog magazina “Duh trupa” Skot
Tejlor je i tada zamerio zapadnim medijima {to su
pod tepih gurali istinu o stradawu Srba i to na
o~igled mirovnih snaga (koje su tada tvrdile da su
do{le da {tite Albance), novinara, NATO trupa.
On je me|u prvima obelodanio ~iwenicu da je mnoge
od tih trupa (OVK) predvodio Agim ^eku i da su sve-
doci zlo~ina bile upravo kanadske trupe koje su ih
zabele`ile. Taj isti ~ovek (^eku) je to ~inio i u
Hrvatskoj na o~igled kanadskih trupa u operacijama
“Oluja” i “Meda~ki xep”.
O boravku na prostorima Hrvatske i Kosova i
Metohije Skot Tejlor je napisao memoare u kojima su

zabele`eni ^ekuovi zlo~ini, ali i dupli ar{ini
Kana|ana u odnosu na Srbe.
On je napisao da je tada{wa tu`iteqka Ha{kog tri-
bunala Luiz Arbur iskoristila iscenirani masakr
u Ra~ku (za koji su forenzi~ari dokazali da je medi-
jski falsifikat) da optu`i Slobodana
Milo{evi}a, ali joj ni jednog trenutka nije palo na
pamet da pokrene istragu o trgovini organima kid-
napovanih Srba i nealbanaca.

Greh nose i predstavnici UNMIK-a i
KFOR-a {to nisu obavili vaqano svoj posao {to su
nad albanskim zlo~inima zatvarali o~i, a Srbe kao
`rtve svesno ignorisali.

M.M.K.

AMBASADOR SAD IZGRDIO
VLAST U PRI[TINI

ALBANCI, 
VI STE NAJGORI

Kristofer Del bio o{tar i
prema Unmiku, koji je kriv za
neodgovornost Pri{tine
Ambasador SAD na Kosovu
Kristofer Del o{tro je iskri-
tikovao politi~are u Pri{tini,
koje je opisao kao neposlu{ne i
neodgovorne. Ni{ta bla`i Del
nije bio ni prema me|unarodnoj
zajednici, koja je, kako je rekao, u
pojedinim situacijama tretirala
Kosovo kao u doba Milo{evi}a,
pi{e Kurir.
- To se dogodilo tako {to je
me|unarodna zajednica Kosovarima
slala nerealnu sliku wihove vla-
davine. Ovde govorim o neuspesima
Unmika u stvarawu privremenih
institucija – ka`e Del i dodaje:
- Te institucije su stvorene, ali

specijalni predstavnik generalnog
sekretara UN zadr`ao je sve odgov-
ornosti. To je izazvalo neodgov-
ornost kosovske politi~ke klase.
Oliver Ivanovi}, dr`avni sekre-

tar u Ministarstvu za KiM, isti~e
da je ameri~ki ambasador u pravu.
- Ovo je znak da je Del kriti~ki
re{io da se osvrne na wihovo delo-
vawe, {to je dobro. Vlasti u
Pri{tini imaju hroni~an deficit
buxeta, a nemaju sredstva da to
pokriju, pa zato skre}u pa`wu na
sever Kosova. Ivanovi} tvrdi da bi
kosovski politi~ari trebalo da se
zabrinu jer su do sada u`ivali
podr{ku me|unarodne zajednice.
I Ran|el Nojki}, lider Srba sa
KiM, ka`e da je svetska javnost
kona~no uvidela da je kosovska
vlast nesposobna.- O~ekivawa
me|unarodne zajednice su iznevere-
na. Korupcija i kriminal su na
visokom nivou, i naravno da
po~iwu da se distanciraju od takve
politike - ka`e Nojki}. On  dodaje
da ovakva ocena ameri~kog
ambasadora na Kosovu mo`e da ide
u korist Srbiji. Moramo mudro
iskoristiti ovu situaciju - isti~e
lider Srba sa KIM.

ZATAMNI^ENA ISTINA KIDA OKOVE
Ne{to se ipak kre}e na boqe

Skot Tejlor

Kristofer Del
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Pajazit Nu{i, {ef
kosovske delegacije u Radnoj
grupi za nestale, isti~e da ima
podr{ku pri{tinskih insti-
tucija, ali samo na re~ima.
- Problem nestalih odre|en je
kao prioritet vlade u
Pri{tini. Me|utim, svako
politi~ko pitawe koje nastane
tokom dana stavqa problem
nestalih u drugi plan. Vrlo
sam nezadovoqan.
Da li neko namerno ko~i?
- Verujem da i Albanci i Srbi
imaju informacije, ali }ute o
tome. To je lo{e. I ja imam
nestale u porodici. Re~ je o dva
sina moje sestre. Na|eni su
posmrtni ostaci samo jednog.
Qudi bi trebalo da budu
hrabriji i odlu~niji.

Broj nestalih na Kosovu
smawio se na 1.799. Kakve su
{anse da se svi na|u?
- Broj na|enih bio je ve}i do
2008. godine, dok se od 2009. taj
broj smawio. [anse su mini-
malne, ali nastoja}emo da po
svaku cenu do|emo do podataka.

Postoji li mogu}nost da je neko
od wih `iv?
- Ne, ube|en sam u to.
Istra`ujete li grobnice na
severu Albanije?
- Verujem da }emo do}i do pre-
ciznijih podataka. Ta~ka nije
stavqena, mada smo o~ekivali
vi{e od deminirawa Ko{ara.
Slede}e godine istra`i}emo
jo{ 36 lokacija na Kosovu.
[ta mislite o procesu istrage
o trgovini qudskim organima
na Kosovu?
- Veoma tajanstven proces.
Nemamo ni minimalne infor-
macije o rezultatima. Insi-
stiramo, ipak, da se sve
proveri, bez obzira na to ko je
osumwi~en.  

TA^IJA BRIGA ZA NESTALE!
Pajazit Nu{i, {ef kosovske delegacije za nestale ka`e:

Verujem da i Srbi i Albanci imaju informacije koje kriju, a to nije dobro

Kosovskom premijeru izmi~e vlast
ZAPAD  PERE  RUKE

Lideri zemawa EU, naime, odbili su ~ak 27 zahteva
kosovske vlade da prime Ta~ija u posetu. Razlog:
ume{anost u organizovani kriminal. Nema~ki list
„Tage{pigl" navodi da je u poverqivim dokumentima
NATO-a Ta~i ocewen kao jedan od tri glavna {efa
organizovanog kriminala na teritoriji Kosova. O
wegovoj lo{oj reputaciji biv{i ambasador Srbije u
Nema~koj Ogwen Pribi}evi} koji je za Press rekao da
je taj nema~ki medij  ozbiqan, cewen i ~itan, {to ovoj
informaciji daje jo{ ve}i zna~aj. Naime posle
izve{taja Dika Martija o ume{anosti Ta~ija u ilegal-
nu trgovinu qudskim organima, wegova reputacija je
lo{a. To ne zna~i da }e kqu~ne sile promeniti stavove
u pogledu statusa Kosova, ali je jasan signal da bi one u
dogledno vreme volele da se pojavi neka nova, mawe
kompromitovana osoba kao predstavnik vlasti Kosova
– ka`e Pribi}evi}.
Urednik „Nove srpske politi~ke misli" \or|e
Vukadinovi} ka`e da je verovatno ta~na, logi~na i
dobra vest da je Evropa odbila susret sa Ta~ijem, ali
napomiwe da nemamo razloga za radovawe, jer ne}e
naro~ito koristiti ni Srbima, ni Srbiji.
- To samo pokazuje da Evropqani znaju s kim imaju posla
i `ele da operu ruke, odnosno ne `ele da prqaju ruke
rukuju}i se sa Ta~ijem. Ali to ne zna~i da ne}e
podr`avati Ta~ija dok god im to bude korisno u sukobu

sa Beogradom. Onda kada im Ta~i postane smetwa,
izvu}i }e iz fioka optu`be protiv wega i na}i mu
zamenu - navodi Vukadinovi}. Ni pri{tinsku javnost
ne iznena|uje {to svetski lideri odbijaju da se sastanu
sa zvani~nicima kosovske vlade. Predstavnici partija
slo`ili su se da ~iwenica da je Evropa „precrtala"
Ta~ija prikazuje „nevidqivu" stranu vlade i izolaciju
Kosova. Tako na primer Fqorin Krasni}i iz pokreta
„Samoopredeqewe" ka`e da ako se pogleda Ta~ijev luk-
suzni stil `ivota, lako je shvatiti da on ne `ivi od
mese~ne zarade, „nego se bavi i biznisom i kriminal-
nim aktivnostima".
- Ta~i dolazi na sednice kosovske skup{tine nose}i
„ermesove" kravate, koje ko{taju od 300 do 500 evra.
Samo kriminalac ili biznismen milijarder mo`e sebi
da priu{ti takve kravate. Mislim da Ta~i spada u prvu
kategoriju i ~itav svet zna da je on obi~an kriminalac
– obja{wava Krasni}i i tvrdi da postoje dokazi da je
Ta~i ume{an u organizovani kriminal.
- Kosovo ima dve opcije. Mi gra|ani moramo odlu~iti
`elimo li da branimo Ta~ija ili da gradimo
demokratsku dr`avu.Burim Ramadani iz Saveza za
budu}nost Kosova ocewuje da je Ta~i izolovao Kosovo.
- Svi smo svedoci da nema poseta na visokom nivou.
Kosovo ostaje izolovana zemqa zbog sumwi povezanih
sa Ta~ijem. 
Analiti~ar Avni Zogijani navodi da mi{qewe da su
kosovski lideri ume{ani u organizovani kriminal
nanosi i ekonomsku {tetu, jer Ta~i odbija i potenci-
jalne investitore.
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Specijalni izvestilac
Saveta Evrope (SE) Dik
Marti izjavio je da na Kosovu
ne mo`e biti uspostavqeno
demokratsko dru{tvo bez
suo~avawa sa istinom o
zlo~inima nad nealbanskim
stanovni{tvom i bez proce-
suirawa odgovornih za te
zlo~ine.
"Ne mo`e biti pravde bez
istine, niti demokratije bez
pravde. To je jednostavna
jedna~ina koju ne treba zabo-
raviti", poru~io je Dik
Marti  u intervjuu {vajca-
rskom portalu "Svis-info".

Prema wegovim re~i-
ma, u interesu gra|ana
Kosova je da znaju istinu i da
imaju transparentan demo-
kratski sistem. On je objas-
nio da je u svom izve{taju o
trgovini organima otetih
Srba i drugih nealbanaca na
Kosovu samo glasno izrekao
ono {to je bilo op{te pozna-
to, iako je Pri{tina poku-
{ala da nametne neku svoju
verziju istine.
"Kosovo je `elelo da nametne
svoju zvani~nu istinu,
tvrde}i da postoje dobri i
lo{i momci, i da su zapadne
zemqe bombardovale lo{e, a
podr`avale dobre", rekao je
Marti, i dodao da je re`im
Slobodana Milo{evi}a po-
~inio stravi~ne zlo~ine, ali

re}i da je druga strana nevina
jeste "ogromna la`".
Prema wegovim re~ima, ve}
godinama postoje mnogi iz-
ve{taji policije, tajnih
slu`bi i me|unarodnih agen-
cija o zlo~inima po~iwenim
na obe strane i o povezanosti
politike i organizovanog
kriminala u regionu.
"Moj izve{taj je zabele`io
ono {to se ve} znalo. Nisam
imao nikakvu li~nu korist,
ve} samo mnogo neprijatnos-
ti. Me|utim istina ne mo`e
uvek biti prijatna", objasnio
je Marti.U intervjuu on se
osvrnuo i na svoje delovawe u
Savetu Evrope i {vajcarskom
parlamentu, isti~u}i da "oni
qudi koji su anga`ovani u
Strazburu najmawe dele iste
osnovne zajedni~ke vrednos-
ti, po~ev{i od Evropske kon-
vencije o qudskim pravi-
ma".Upravo odbrana tih vred-
nosti, je prema wegovim
re~ima, od su{tinske  va`-
nosti u trenutku kada se
~itav svet suo~ava sa geo-
politi~kim promenama -
ja~awem Azije, oporavkom
Latinske Amerike i prome-
nama u Africi. On je dodao
da je uloga Saveta Evrope u
sprovo|ewu tih vrednosti
mnogo ve}a nego {to se
misli, jer mnoge konvencije
koje su usvojene u Parlamen-

tarnoj skup{tini Saveta
Evrope kasnije su preuzele
institucije EU i druge
me|unarodne organizacije.
Savet Evrope je, kako je
objasnio, odigrao vode}u
ulogu u qudskim pravima i
demokratiji, a nakon pada
komunizma u isto~noj Evropi
stvorio je, na primer, jednu
vrstu {kole demokratije za
nove isto~ne ~lanice.Marti
je podsetio da je ~ak i {vaj-
carska izmenila mnoge svoje
zakone na osnovu presuda
Evropskog suda za qudska
prava.Govore}i o izve{taju o
tajnim zatvorima CIA u
Evropi Marti je poru~io da
demokratije ne mogu sebi
dozvoliti da gaze osnovne
evropske vrednosti.
“Ne mo`emo prihvatiti da
neko bude uhap{en na ulici,
uz sau~esni{tvo tajnih slu-
`bi svoje zemqe, i potom
bude preba~en u tajni zatvor,
zlostavqan i dr`an godinama
bez optu`nice i mogu}nosti
da se brani”, naglasio je
Marti, dodaju}i da se to
danas de{ava muslimanskim
teroristima i osumwi~enim
teroristima, a sutra bi iste
metode te mogle biti
primewene prema bilo kome
ko slobodno i razli~ito
misli.

I PRE SE ZNALO O TRGOVINI ORGANIMA
Izvestilac SE Dik Marti tvrdi:

Nema~ki dnevnik Tagel{pigel tvrdi:
TA^IJU ISTEKAO ROK UPOTREBE

Berlinski dnevnik Tagel{pigel tvrdi da kosovskom premijeru Ta~iju sve zapadne zemqe zat-
varaju vrata pred nosem i da mu ne}e biti odobrena vi{e ni jedna poseta zbog wegove kriminalne
pro{losti. On navodi da je Kosovo zemqa ~uda. Zapravo je li to zemqa ili skup kriminalnih kartela?
Kosovo nema valutu, nema pozivni broj ni internet domet. Po pitawu Kosova svet nije jedinstven. Da li
ova zemqa uop{te zemqa? 81 dr`ava ka`e “da”, 112 ka`e “ne”. Podeqeni su i oko shvatawa da li je vodi
vlada ili to rade kriminalni klanovi, dok se premijer Ha{im Ta~i suo~ava sa optu`bama Dika
Martija za trgovinu organima - obja{wava list prilike na Kosovu. Po svemu sude}i Ta~i }e izdr`ati
i ovaj mandat jer je po manipulacijama dobio titulu ~arobwaka.
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Mo}nike zapadnog establi-
{menta hvata panika da }e morati da
polo`e ra~une za sva nedela koja su
~inili

Kada je kona~no javnosti
obelodaweno da je na Kosovu i
Albaniji bilo va|ewa i prodaja
organa kidnapovanih qudi ~elnici
nekih zapadnih zemaqa stidqivo su

po~eli da se distanciraju od doga|aja
koji su uzbunili javnost. Neki su se
pravili neve{ti, a drugi uhva}eni u
la`i uz gotovo histeri~an smeh,
glume}i hladnokrvnost negirali da
su ikada ~uli za takva de{avawa.
Qudi na polo`ajima se ponekad pone-
su u svojoj mo}i i pomisle da im niko
ni{ta ne mo`e, da su oni izvan
zakona, da su nedodirqivi. No, zabo-
rave da i te wihove funkcije ne traju
ve~no, pa kad ih sklone iz foteqa
gotovo u panici peru ruke od svega
{to su pri~ali i radili. Mnogi od
wih su po pisawu na{e, ali i svetske
{tampe bili podstreka~i i pokre-
ta~i monstruoznih zlodela koja su
~iwena na Kosovu i Metohiji.

Da se podsetimo samo tran-
sripta razgovora Vesli Klarka i
Havijara Solane 15.avgusta 2001.
godine u iznajmqenoj vili u {vaj-
carskim Alpima. Sa wima su bile i
dve mlade devojke koje su imale
zadatak da im ve~e u~ine prijatnijim
i poprave im raspolo`ewe.
Deo razgovora koji je objavqen u
medijima 2008. godine te~e ovako:

Klark: Ovih dana }u posetiti
Kosovo.
Solana: Budi oprezan, Kosovom
{partaju bande narkodilera. Tamo
nema zakona, nema kontrole...Hm,
veliku smo gre{ku napravili kada
smo pustili ove (Albance) da vladaju.
Klark: Da. Mo`da.
Solana: Za sve su krivi operativci
CIA. Wima je bitna samo droga i
wihovi poslovi...
Klark: Da, znam kako je dole...^esto
idem na Kosovo, uglavnom inkognito,
tako je sigurnije. Ali sada moram da
obavim jedan posao. Treba da pre-
bacimo tovar za Fort Berg.
Solana: Nije vaqda toliko
hitno?...Misli{ na organe?
Klark: Da, da...
Solana: Dobro radi Bonstil.
[lafrok i Ku{ner odli~no obavqa-
ju posao...
Klark: Jeste. Izgleda da je sada hitno.
Stalno se odr`avaju neki sastanci sa
generalom Andersom. Kada zavr{im,
skoknuo bi malo do Srbije. [ta
misli{ kako }e me do~ekati?
Solana: Ne brini bi}e poslu{ni.
Ovi u Beogradu su mnogo poslu{niji
~ak i od ovih u Podgorici.

Ovo je samo mali deo razgovo-
ra koji dokazuje da trgovina organi-
ma nije krenula iz glava lokalnih
albanskih lidera, ve} iz samog vrha
svetskih mo}nika.
Da je to tako govori i podatak da su
~lanice NATO-a 13. marta 1999.
godine na tajnom sastanku donele
odluku o bombardovawu na{e zemqe i
u ratnom {tabu za sanitet kojim je
predsedavao Bernar Ku{ner,
tada{wi prvi visoki predstavnik
UN za Kosovo.
Na tom sastanku su doneti zakqu~ci
iz kojih se vidi da de{avawa na
Kosovu nisu bila iskqu~ivo delo
OVK ve} je za sve postojao plan.
Popustqivost prema Albancima i
zatvarawe o~iju pred zlo~inima (koji
su im i{li u prilog) dovelo je do
toga da su mnoga planirana de{avawa
izmakla kontroli.
Deo zakqu~aka koje navodimo glasi:
- Zaplena svih sanitetskih vozila od
vojske i policije (bio bi to ratni

plen)
- Prilikom asanacije terena
upotrebiti jake agense, kako bi se
spre~ila identifikacija poginulih
uobi~ajenom patolo{kom i DNK
metodom.
- Medicinsko osobqe ne sme da pru`a
pomo} te{kim rawenicima, ve} ih
eliminisati eutanazijom
- Zadr`ati lekare i medicinsko
osobqe srpskog porekla posle kapit-
ulacije, oduzeti im dokumenta i da se
obave`u na vi{egodi{we slu`-
bovawe u Albaniji.
- Napu{tenu decu starosti do osam
godina treba dovesti u ve} spremqenu
vojnu bolnicu u Valoni (gde su
prona|eni dokazi o va|ewu organa)
- Lak{e rawene vojnike i policajce
Srbe ~iji organi nisu o{te}eni pre-
baciti u vojnu bolnicu u Valoni.

Kad se ovo sve zna postavqa
se pitawe kako Bernaru Ku{neru sada
izgleda sa ove distance wegov his-
teri~an smeh povodom pitawa o `utoj
ku}i i optu`be upu}ene novinaru da
je lud jer ona ne postoji. Posle te
konstatacije videli smo da je
sklowen iz francuske diplomatije,
jer su mnoge javne li~nosti i diplo-
matki predstavnici zemaqa Evrope
reagovali i osudili wegov gest.

Da li }e do}i i do osude u
pravosu|u i ho}e li sesti na
optu`eni~ku klupu, vide}emo. Vaqda
}e i za to do}i vreme, ali treba biti
strpqiv i sa~ekati uz verovawe o
sporosti i dosti`nosti pravde.

M.M.K.

MASKE POLAKO PADAJUKako vreme odmi~e sve se ~e{}e otkrivaju glavni akteri afere o trgovini organima

Vesli Klark

Havijer Solana
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Su|ewe biv{im zapovednici-
ma OVK Ramu{u Haradinaju, Idrizu
Balaju i Lahiju Brahimaju u Ha{kom
tribunalu bi}e nastavqeno 13. febru-
ara slede}e godine.

Tu`ila{tvo Ha{kog tri-
bunala trebalo bi da dostavi infor-
macije o za{ti}enom svedoku "80",
~ijim iskazom bi se zavr{io dokazni
postupak optu`be, pa je predsednik
sudskog ve}a Bakone Xastis Moloto
ostavio i mogu}nost da se datum nas-
tavka su|ewa promeni, i da se ne

odr`i 13. februara 2012. godine kako
je prvobitno bilo zakazano. Naime u
me|uvremenu  je na su|ewu, branilac

Ramu{a Haradinaja britanski
advokat Ben Emerson saop{tio da
vi{e ne `eli da postavqa pitawa
za{ti}enom svedoku optu`be s
pseudonimom "81". Ni sudije, ni pred-
stavnici Tu`ila{tva nisu imali
dodatnih pitawa za ovog svedoka. 

Unakrsno ispitivawe svedo-
ka "81" bilo je obele`eno ~estim
prepirkama svedoka i advokata
odbrane, uglavnom na zatvorenim sed-
nicama.
Britanski advokat Ben Emerson je
ranije tokom unakrsnog ispitivawa
optu`io za{ti}enog svedoka da je
wegov prikaz doga|aja po kome su u
kampu OVK u Jablanici mu~eni i
ubijani zatvorenici "u potpunosti
izmi{qen".

"Niste pru`ili nikakvo
obja{wewe za neobja{wive izmene u
va{em svedo~ewu. Svedo~ili ste
jutros. Koji su bili razlozi {to ste
uneli izmene u izjavu Tu`ila{tvu?
Prvo ste rekli da ste se pla{ili, dok
su tu bili srpski zvani~nici. Onda
ste rekli da ste se posle razgovora sa
tu`iocem Robertsonom predomis-
lili i ohrabrili ", rekao je Emerson.

Za{ti}eni svedok ha{kog
tu`ila{tva sa pseudonimom "81"

odbacio je optu`be advokata
Emersona. On je ranije na su|ewu
biv{im komandantima OVK u
Tribunalu u Hagu rekao da je video
Ramu{a Haradinaja kako mu~i i
nare|uje ubistva zatvorenika u
logoru Jablanica.

Prema iskazu ovog svedoka,
Haradinaj je ispitivao dvojicu rom-
skih de~aka i jednog srpskog mladi}a,
a posle prebijawa i mu~ewa, naredio
da ih ubiju. Za{ti}eni svedok, koji
svedo~i na srpskom jeziku, je, prema
svom iskazu, prisustvovao i kada su
tela trojice zarobqenika ba~ena u
Radowi~ko jezero. Prema optu`nici,
`rtve o kojima je svedok "81" govorio
su tri mladi}a iz sela Dolac, 24-
godi{wi Srbin Ivan Zari} i dva
romska de~aka od 15 i 16 godina
Agron Beri{a i Burim Bejta.

Ramu{ Haradinaj, Idriz
Balaj i Lahi Brahimaj se terete za
zlo~ine protiv ~ove~nosti i kr{ewe
zakona i obi~aja ratovawa na Kosovu
1998. godine. Da podsetimo na
~iwenicu da je sudsko ve}e Tribunala
svojevremeno oslobodilo u prvoste-
penom postupku, Haradinaja i
Baqaja, a osudilo Brahimaja na {est
godina zatvora.

Me|utim, `albeno ve}e je
nalo`ilo da im su|ewe bude
ponovqeno, po 37 ta~aka optu`nice,
i to je prvi ponovqeni postupak u
istoriji Ha{kog tribunala.

ADVOKAT SVEDOKA 
NAZVAO LA@OVOM
Nastavak su|ewa Haradinaju 2012.godine

Ramu{ Haradinaj

Trgovina organima ZARADA NA O^AJNICIMA
Qudima iz Moldavije, Kazakstana, Rusije i Turske koje je siroma{tvo nateralo da se odlu~e na najte`i korak i prodaju bubreg.
Mafija{i u zdravstvu Kosova nudili novac i dovodili ih u Pri{tinu da bi za nekoliko hiqada evra prodali bubreg. Presa|ivawe
je pacijente ko{talo od 80 do 100 hiqada evra
Tu`ilac Euleksa Xonatan Ratel sumwi~i organizovanu grupu od pet osoba da je dovodila siroma{ne qude na Kosovo kako bi oni davali
vlastite organe koji su presa|ivani drugim osobama. Me|u osumwi~enima su navodno Iqir Rcaj, biv{i funkcioner Ministarstva zdravqa
Kosova; kosovski hirurg Qutfi Dervi{i, wegov sin Arben; turski doktor Jusuf Sonmez i izraelski dr`avqanin Mo{e Harel. Prema
novim dopuwenim podacima i saznawima do kojih je do{ao tu`ilac navodi da osnovano sumwa da su Qutfi Dervi{i i Jusuf Sonmez
obavqali operacije u privatnoj klinici "Medikus" u Pri{tini ~iji je vlasnik Arben Dervi{i. Ova klinika je zatvorena 2008. Rcaj je
izba~en iz kosovske vlade iste godine zbog sumwe da je bio ume{an u slu~aj u kome je jedan turski dr`avqanin prodao bubreg izraelskom
primaocu, ali je to negirao. Qutfi Dervi{i je navodno prisustvovao jednoj medicinskoj konferenciji u Istanbulu 2006, tokom koje se
raspitivao o tome da li neko mo`e da obezbedi organe za transplantaciju, a {est meseci kasnije kontaktirao ga je Sonmez. Da li je taj
krvavi posao samo nastavak trgovine organima koja se desila 1999. i 2000. godine, pokaza}e istraga O~ekuje se da }e mo`da do}i i do novih
imena egzekutora. U istrazi je, kako javqa AP, a prenose Wujork tajms i magazin Forbs prona|eno oko 20 ekstremno siroma{nih qudi iz
Moldavije, Kazahstana, Rusije i Turske, koji su regrutovani tako {to im je obe}avano da }e po{to daju da im se otkloni bubreg dobiti oko
14.500 evra, dok bi oni kojima bi bio presa|en taj organ pla}ali izme|u 80.000 i 100.000 evra. Da li su dobili toliko novca ili samo po
5000 eura i mawe,kako se sumwa pokaza}e istraga.
Regrutovawe i transport `rtava, kao i transfer novca preko ra~una u bankama organizovao je Mo{e Harel, tako bar sumwa evropski
istra`iteq. Za osumwi~enima je raspisana poternica preko Interpola, ali niko od osumwi~enih, me|utim jo{ nije u pritvoru.
AP podse}a da je posle policijske racije u klinici Medikus, dnevni list "Blic" pisao da je jedan od sada osumwi~enih Dervi{i povezan
s ~lanovima Oslobodila~ke vojske Kosova koji su kidnapovali srpske civile i ubijali ih radi uzimawa wihovih organa radi prodaje.Tada
su robu imali besplatno a kasnije su siromasima davali malo novca, a oni na wima dobro zara|ivali.
Uz vest o ovoj aferi AP podse}a na to da je biv{a Ha{ka tu`iteqka Karla Del Ponte istra`ivala navode o ubijawu zarobqenih Srba
1999, u takozvanoj `utoj ku}i u Burequ, negde na pola puta izme|u Tirane i Tropoje u Severnoj Albaniji, ali da wena istraga nije dala
opipqive rezultate.Tu`ila{tvo za ratne zlo~ine Srbije je u maju saop{tilo da (u Pri{tini tada) uhap{enog komandanta OVK za
Drenicu Sabita Gecija tereti za trgovinu organima u tzv. "`utoj ku}i". Oko istrage na tom lokalitetu bilo je dosta pregawawa izme|u
srpskog i albanskog pravosu|a, ali se srpska, ali i me|unarodna javnost nada da }e preuzimawem istrage oko ovog predmeta EULEKS biti
profesionalan i kona~no do}i do ta~nih podataka ko je sve okrvavio ruke zara|uju}i nad kidnapovanim, pa ubijenim Srbima, nelojalnim
(OVK) Albancima, Romima i ostalim zarobqenicima i `rtvama `ute ku}e.                                                                                M.M.K.
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Misteriozne smrti sve-
doka, na~in na koji se o~evici
ratnih zlo~ina na Kosovu (ne)
~uvaju, wihova prava i (ne)
vbezbednost, dovoqan su povod
za razgovor s izvestiocem
Parlamentarne skup{tine Sa-
veta Evrope (SE) @an-[arlom
Gardetom. U izve{taju koji je
po~etkom godine usvojen u
Strazburu Gardeto je napisao da
na Kosovu ubijaju svedoke. Za
Kurir ka`e da mu se ~ini da se
od tada do danas ni{ta nije
promenilo.
- Koliko je meni poznato, nema
nekih pomaka. Upravo zato sam
od Potkomiteta za pitawa
kriminala Parlamentarne sku-
p{tine, kojim predsedavam,
zatra`io da odr`i raspravu o
ovom pitawu tokom narednog
sastanka u oktobru u Beogradu.
* Rekli ste da Euleksova jedini-
ca za za{titu svedoka pati od
hroni~nog nedostatka qudstva.
Da li je tu ne{to promeweno?
- Nisam upoznat s detaqima
Euleksovog programa za{tite
svedoka. Ipak, ~ini mi se da
nedostatak osobqa nije glavni
problem. Kqu~ je u pouzdanoj i
dobroj za{titi identiteta sve-
doka i pouzdanoj podr{ci u
obezbe|ivawu wihovih osno-
vnih `ivotnih potreba.
* Kako komentari{ete najnovi-
ji slu~aj smrti za{ti}enog
„svedoka H“ (Agima Zogaja) u
procesu protiv Fatmira
Limaja?
- Ne mogu da komentari{em
okolnosti u vezi sa Zogajem,
~iju smrt istra`uje nema~ka
policija. Mogu da ka`em da sam
zabrinut. Smrt za{ti}enog sve-
doka je najgori ishod procesa

za{tite svedoka. Takav ishod
mora da povu~e sa sobom proces
preispitivawa postoje}ih meha-
nizama programa za{tite svedo-
ka u okviru Euleksa.
* Kako mo`e da se spre~i ubi-
jawe svedoka?
- Kroz profesionalno vo|ene
programe za{tite svedoka, na
osnovu iskustava koja postoje u
SAD i Italiji kad je u pitawu
borba protiv mafije.
* Da li oni koji su zadu`eni za
wihovu bezbednost treba da
snose posledice?
- Da, ali samo na osnovu temeqne
analize uzroka neuspeha u pro-
cesu za{tite svedoka. Kad
za{ti}eni svedok umre, ne{to
ozbiqno nije u redu i uzrok se
mora ispitati, posebno kako bi
se sli~ne gre{ke izbegle u
budu}nosti. Ali, ukoliko istra-
ga poka`e da neko konkretan
treba da bude okrivqen, onda u
svakom slu~aju ta osoba mora da
odgovara. Specijalni izvestilac
SE za za{titu svedoka @an [arl
Gardeto ocenio je da je za{tita
svedoka na prostoru zapadnog

Balkana i daqe problemati~na i
da bi dr`ave morale da rade na
poboq{awu re{avawa tog
pitawa. 

"[to se ti~e zapadnog
Balkana, ima novih zakona koji su
usvojeni, ali je problemati~na
primena wihovih odredbi i tu
ima jo{ dosta toga da se uradi",
rekao je Gardeto i napomenuo da se
situacija razlikuje od zemqe do
zemqe. 
Prema wegovim re~ima, sada
najboqi program za{tite svedoka
ima Hrvatska, dok ostali deo
Balkana treba jo{ da radi, kako
bi poboq{ao svoje programe
za{tite svedoka. 
On je napomenuo da se taj problem
ne ti~e samo Balkana, ve} i osta-
log dela Evrope, jer se ne sagle-
davaju samo ratni zlo~ini, ve} i
organizovani kriminal i korup-
cija.

Savet Evrope ima nameru
da se bavi problemom za{tite sve-
doka ne samo na prostoru Balkana,
ve} cele Evrope i da upore|uje
na~ine za{tite me|u dr`avama -
naglasio je Gardeto.

pripremila T.Luki}

BRINU ME UBISTVA SVEDOKA
@an-[arl Gardeto:

@an [arl Gardeto

Autor izve{taja o za{titi o~evidaca zlo~ina na KiM preporu~uje Euleksu metode Italije u obra~unu s mafijom



Hajka na svedoke zlo~ina koje su
po~inili Ta~i, Haradinaj i
Qimaj
MRTAV SVEDOK 

- NAJBOQI
Vi{e od 40 svedoka je elim-

inisano na razne na~ine. Jednom
jednog udario automobil, drugi
ubijen no`em iza kafane, dvoje
stradalo u saobra}ajnoj nesre}i, na
petoro izvr{en atentat vatren-
im oru`jem

Tokom sudskih procesa
protiv Ha{ima Ta~ija, Ramu{a
Haradinaja i Fatmira Qimaja
dosad je vi{e od 40 svedoka ubi-
jeno ili zastra{ivano. Tako je,
recimo, jednog za{ti}enog svedo-
ka udario xip, drugi je ubijen
no`em iza kafane, dvoje je pod
nerazja{wenim okolnostima str-
adalo u saobra}ajnoj nesre}i, na
petoro svedoka izvr{en je atentat
vatrenim oru`jem...

“Najzanimqiviji” je slu-
~aj Agima Zogaja, glavnog svedoka
u procesu protiv Qimaja. On je
pre mesec i po dana prona|en
mrtav u parku u Duisburgu u
Nema~koj. Dok je policija
saop{tila da se obesio, wegaova
porodica je tvrdila da to nije
ta~no i najavila tu`bu. Kujtima
Beri{u, svedoka protiv Ramu{a
Haradinaja, pregazio je automo-
bil u Crnoj Gori, i to u ulici bez
asfalta.

T. Luki}

Ramu{ Haradinaj biv{i zapovednik Oslobodila~ke vojske
Kosovaje zatra`io da na slobodu, u Pri{tinu, bude pu{ten od 16.
decembra do 8. januara. U zahtevu za osloba|awe, Haradinaj navodi da

je u sudskom pritvoru ve} 16 meseci, od 19. jula 2010. godine "kada se
dobrovoqno predao", mada je Tribunal , u to vreme  saop{tio da je
Haradinaja u Pri{tini uhapsio Euleks. U pritvoru Tribunala,
Haradinaj je zbog ponovqenog su|ewa po optu`nici za zlo~ine nad
Romima, Albancima i Srbima u logoru OVK u selu Jablanica kod
De~ana 1998. Da podsetimo na ~iwenicu da je prvostepenu presudu,
kojom je 2008. bio oslobo|en posle prvog su|ewa, Apelaciono ve}e
Tribunala poni{tilo jula 2010. i nalo`ilo delimi~no ponavqawe
procesa.

U zahtevu za privremeno osloba|awe, odbrana navodi da su svi
svedoci koji su pristali da svedo~e ve} dali iskaz na ponovqenom
su|ewu i da, stoga, nema razloga da Haradinaj ne bude privremeno
oslobo|en. Uz podse}awe da je decembra 2010.Tribunal odbio da
Haradinaja pusti na privremenu slobodu zato {to bi "wegovo pris-
ustvo na terenu moglo doprineti nepovoqnoj atmosferi za svedoke
koji bi trebalo da se pojave na su|ewu", branioci Haradinaja argu-

mentuju da su se "sada te okolnosti
promenile"(verovatno {to je
ve}ina svedoka eliminisana
ubistvima i “samoubistvima”).

Nastavak su|ewa je odlo`en do
13. februara idu}e godine zbog
otvorenog pitawa za{ti}enog sve-
doka 80 "koji je pred postupkom zbog
nepo{tovawa suda zato {to je
odbio da svedo~i i u prvom i u
ponovqenom procesu", pi{e u pod-
nesku odbrane Haradinaja.
Privremeno osloba|awe Haradinaj
je zatra`io i da bi posetio porod-
icu, ukqu~uju}i dete ro|eno dok je
on bio u pritvoru, i bolesnog oca.
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HO]E NA SLOBODU
Haradinaj bi za Novu godinu da ide ku}i

Fatmir Ljimaj

Ramu{ Haradinaj kome Me|unarodni tribunal u Hagu sudi po
optu`nici za ratne zlo~ine na Kosovu, tra`io je od suda da bude pu{ten na
slobodu tokom novogodi{wih praznika, i to ni mawe ni vi{e nego 23 dana
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106. Повремено су ратни логори истовре-
мено коришћени као објекти за затварање и
друге намене, као што су: паркирање вози-
ла, или тајно складиште војне опреме,
складиштења и логистике или залиха као
што су униформе и пушке, поправке хава-
рисаних возила; лечење повређених друго-
ва, или за одржавање састанака командана-
та ОВК.

107. У већини случајева, међутим, зароб-
љеници су наводно били одвојени од кон-
венционалних „ратних” активности и у
великој мери изоловани како не би могла да
их види већина бораца ОВК или спољни
посматрачи који би могли да посете базе
ОВК.

Логори за „издајнике“ и „политичке“
противнике

108. Ако су сви заробљеници заточени у
објектима ОВК на територији Албаније
били подељени у подгрупе према судбина-
ма које су их задесиле, сматрамо да је
најмања подгрупа обухватала „ратне зароб-
љенике”: они који су држани само за време
сукоба на Косову, од којих су многи побег-
ли или су пуштени из Албаније, сигурно су
се вратили кућама на Косово, и данас су
живи.

109. Знамо да у овој категорији има „пре-
живелих”, који су сведочили о злочинима
појединих команданата ОВК и који су
држани у објектима на једној или више од
три наведене локације:
Цахан – логор ОВК у близини косовског
ратног фронта, такође се користи као место
са кога су се трупе слале на фронт;
Кукеш – бивша фабрика метала претворе-
на у вишенаменски објекат ОВК, укљу-
чујући најмање два „ћелијска блока” за
смештај затвореника, и
Драч – место на коме је ОВК спроводио
саслушања у задњем делу хотела Дреница,
штаб ОВК и регрутни центар.

110. На основу сведочења извора, заједно
са материјалом који се налази у оптужни-
цама које издаје Канцеларија специјалног
тужиоца за Републику Косово, проце-
њујемо да је укупно најмање по 40 особа
ОВК37 затворио и држао на једној или
више од три горе наведене локације и да су
преживеле до данашњих дана.

111. Ова подгрупа састоји се углавном од
цивила етничких Албанаца – као и неких
регрута ОВК – за које се сумњало да су
„сарадници” или издајници, било на осно-
ву претпоставке да су шпијунирали за
Србе, или зато што се сматрало да су при-
падали или подржавали политичке и војне
супарнике ОВК, посебно ДПК и настајање
Оружаних снага Републике Косово
(ФАРК).38

112. Лица у овој подгрупи првенствено су
вођена на испитивање, а неколико њих
рекли су да су се ОВК и албански обавеш-
тајни официри према њима грубо понаша-
ли док су их испитивали. Међутим, током
даљег периода притвора који је трајао
неколико дана или више од месец дана,
многе од ових затвореника су на крају пре-
млаћивали и малтретирали, у циљу кажња-
вања, застрашивања и спровођења терора.

113. Команданти ОВК оптужени да су били
задужени за ове заточеничке локације јесу
Сабита ГЕЦИ, Риза АЛИЈА (звани „коман-
дант Хоџај”) и Хемшит КРАСНИЋИ. Сва
тројица истичу се у претходним истрагама
Унмика о ратним злочинима на северу
Албаније, против њих је SPRK подигао
оптужнице и ускоро би требало да им се
суди у Окружном суду на Косову.39
Извршен је детаљан претрес њихове имо-
вине.

114. Докази прикупљени у току тих проце-
са изгледа да указују на то да су ови опера-
тивци ОВК – заједно са својим регионал-

ним командантом за северну Албанију,
сада покојним Хеладином Гашијем – били
су усклађени са „Дреничком групом”, под
вођством Хашима Тачија, и деловали у
сарадњи, између осталих, са Кадријем
Весељијем.

3.3.1.1.1. Студија случаја природе
објеката: Цахан

115. Логор у Цахану који је користио ОВК
био је од свих објеката најсеверније у
Албанији и сходно томе највише везан за
активности на фронту40 Нисмо пронашли
ништа што би указивало на то да су зароб-
љеници одвођени из Цахана у друге заточе-
ничке објекте у Албанији, иако такву
могућност не можемо да искључимо.

116. Што је физичка локација објекта била
дубље на албанској територији, чини се да
је била мање у директној вези са ратним
походима ОВК и више повезана са подзем-
љем организованог криминала.

117. Људи који су описали да су их држали
и малтретирали у Цахану углавном су при-
вођени произвољно и релативно спонтано,
често у току патрола ОВК у близини самог
кампа или на контролним пунктовима на
граничном прелазу између Косова и
Албаније.

Пребијања у логору у Кукешу

118. Лица у овој првој подгрупи наводно су
највише ослобађана по завршетку ратних
непријатељстава и када су се српске снаге
безбедности повукле са својих положаја на
Косову, у јуну 1999. Опстанак ових зароб-
љеника у великом броју доказан је и спис-
ком од више десетина именованих особа
које имају статус „оштећених страна/све-
дока” у кривичном поступку против коман-
даната Цахана и Кукеша.

3.3.1.1.2 Студија случаја природе
објеката: Кукеш

119. Од места на којима су цивилни зароб-
љеници тајно држани у притвору ОВК,
добили смо велики број детаља о бази ОВК
у напуштеној згради фабрике на перифе-
рији северног албанског града Кукеша.

120. Два изворна сведока објаснила су нам
како су заробљеници довођени у Кукеш,
бацани у импровизоване ћелијске блокове,
остављани да бораве у нездравим услови-
ма без хране и воде, где су их повремено
обилазили војници ОВК и испитивали,
малтретирали и тукли.

121. Злостављања која су затвореници пре-
трпели у овом објекту прецизно су доку-
ментована, између осталог, од стране
косовског и међународног особља које
ради у Канцеларији специјалног тужиоца
Косова. У изјавама датим тужиоцима 2009.
и 2010, више од десет лица – готово сви
етнички Албанци – описује да су били у
притвору на неодређено време, брутално
пребијани палицама и другим предметима,

као и подвргнути различитим облицима
нечовечног поступања у Кукешу. Неколико
сведока изјавило је да су се ходницима
проламали крици агоније оних који су
држани у ћелијским блоковима.
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122. Влада Албаније саопштила је да не
постоје тела умрлих лица која се доводе у
везу са сукобом на Косову и сахрањених на
територији Албаније, и да их никада није
ни било. Случај Кукеша доказује да је ова
тврдња очигледно нетачна.

123. Прво, постоје тела бачена у реке на
Косову која је струја носила низводно
преко границе у Албанију. Ексхумација тих
тела и вађење остатака од стране представ-
ника ОМПФ на Косову била би релативно
„неоспорна” – али чак и интервенцији на
овим случајевима жестоко се противе
албанске власти.

124. Друго, постоје познати појединачни
случајеви у којима је утврђено да су тела
убијених косовских Албанаца сахрањена у
Албанији. Ови случајеви – онда када су
документовани од стране Албанаца и међу-
народних новинара и саопштени јавно –
довели су до дужих, мада дискретних, пре-
говора између породица тих косовских
Албанаца и управа гробаља у Албанији.
Коначно, и од посебног значаја, у једном
случају који нам је непосредни извор
детаљно објаснио, тела су ексхумирана и
враћена на Косово да би их породица
сахранила како доликује. Албанске власти
су нам рекле да не знају за такве случајеве.

Списак преминулих имиграната

125. Треће, постоје тврдње о постојању
масовних гробница на територији
Републике Албаније. У Канцеларији
српских тужилаца за ратне злочине речено
нам је да су у њиховом поседу сателитске
фотографије области у којима се налазе ове
масовне гробнице – али да до сада сама
места нису пронађена, иако су српске вла-
сти албанским колегама послале званичан
захтев за обављање претраге.

126. Добили смо податке од локалног
гробља у Кукешу, који изгледа да садрже
значајну потврду: тела лица са Косова
заиста су била сахрањена у северној
Албанији. Најважнији докуменат јесте
„Списак преминулих имиграната са

Косова, 28. март 1999 – 17. јун 1999”, на
пет страница, који је урадио надзорник за
јавне службе у општини Кукеш, у северној
Албанији.

127. Овај документ касније је био прихва-
ћен као доказ у Окружном суду у
Митровици, на Косову, пошто га је подне-
ла Канцеларија специјалног тужиоца
Косова. Установљено је да је један од
умрлих лица на списку – Антон Бисаку,
наведен под бројем 138 – био међу позна-
тим жртвама тајних притвора и нехуманог
поступања у објекту ОВК у Кукешу, у
Албанији.

128. Према оптужници поднетој у августу
2010, Бисаку и неодређени број других
цивила у притвору у Кукешу били су „више
пута претучени и ударани моткама и пали-
цама, ногама, вербално злостављани и
мучени”. У оптужби којом се окривљени
Сабит Геци терети за „ратне злочине про-
тив цивилног становништва”, укључујући
„убиство цивила у Кукешу, појединца
Антона Бисакуа који је претучен и упу-
цан”, специјални тужилац Еулекса изјавио
је да је Бисаку „убијен из ватреног оружја
упереног у њега у току нечовечног посту-
пања, пребијања и мучења који су се дого-
дили око 4. јуна 1999. или на тај дан”.

3.3.2. Постконфликтни притвори које
спроводе припадници ОВК и партнери

129. После 12. јуна 1999. косовски
Албанци су наставили да хапсе лица због
разних ствари, укључујући и освете, казне
и профит. Починиоци – међи којима су сви,
према нашим изворима, припадници ОВК
и партнери – након тога смишљају сопстве-
на нова средства за хапшење и злоставља-
ње цивила и транспортују их са Косова до
нових заточеничких објеката у Албанији,
али не оних којима је ОВК управљао у
време рата.

Сведоци – бивши борци ОВК

130. У месецима непосредно након прогла-
шења краја сукоба на Косову у јуну 1999,
чланови и партнери ОВК на десетине
особа које су отели наводно испоручују у
тајне притворе на албанске територије.

131. Ово код нас изазива озбиљну забрину-
тост и за албанске власти спровођење
истраге и решавање овог случаја треба да
буде приоритет јер се за огромном већином
лица, укључујући и бројне Албанце, за која
смо утврдили да су тако третирана и даље
трага.

132. Према нашим информацијама, у
Албанији није био само један објекат за
тајни притвор у периоду после окончања
сукоба – постојала је читава ad hoc мрежа

таквих објеката, које су повезивала честа
путовања од једног до другог покрајин-
ским путевима Албаније и прелажење
преко порозне, хаотичне границе између
Косова и Албаније (посебно у време масов-
них кретања избеглица средином 1999).

133. Били смо у могућности да добијемо
изворна, потврдна сведочења бивших
бораца ОВК и њихових помоћника, који су
више пута саобраћали између објеката који
се наводе у нашем извештају и превозили
заробљенике из већине њих.

134. На овим путовањима, регрути ОВК и
партнери наводно су возили приватна вози-
ла без ознака, укључујући камионе и ком-
бије, понекад у конвојима, између два
објекта. Превозили су особље ОВК и логи-
стику, храну, алкохол или цигарете, и групе
жена за сексуално искоришћавање.
Најважније јесте то да су од јула 1999. па
све до августа 2000. превозили и заробље-
нике.

135. Објекти у којима су заточеници били
затворени у постконфликтном периоду раз-
ликују се по карактеру од објеката из рат-
ног периода: установили смо да су то
првенствено биле сеоске приватне куће у
руралним и приградским подручјима,
укључујући и традиционалне албанске
куће на селу и њихове амбаре.

136. Поред тога, постконфликтној мрежи
заточеничких објеката додат је најмање
један наменски изграђен објекат, који је
био јединствен по изгледу и намени.
Састојао се од модерног прихватног центра
за организовани криминал у трговини
органима, направљен у стилу импровизо-
ване оперативне клинике на којој су зароб-
љеницима које је држао ОВК против њихо-
ве воље уклањани бубрези. Према нашим
изворима, вође тог злочиначког подухвата
затим су отпремале људске органе из
Албаније и продавале их приватним кли-
никама у иностранству, на међународном
„црном тржишту” органа за транспланта-
цију.
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3.3.2.1 Друга подгрупа заробљеника:
„нестао”

137. Заробљеници у овој подгрупи били су
жртве присилног нестанка: током недеља
које су следиле после 12. јуна 1999. нико од
њих није виђен, нико за њих није чуо отка-
ко су отети на Косову.

138. Организатори овог постконфликтног
злочиначког чина наводно су започели про-
цес филтрирања, при чему је мањи број
заробљеника селективно издвајан из сваке
веће групе несталих и пресељаван на неко
друго место. Докази указују на то да је раз-
лог за процес филтрирања заробљеника на
овај начин био повезан са утврђивањем
подобности изабраних заточеника за
коришћење који их је чекало.

Срби су били главна мета

139. Фактори за које се сматра да су били
од значаја за процес филтрирања – што нам
је потврдило више извора – јесу године
старости, пол, здравствено стање и етнич-
ко порекло заробљеника, при чему су
етнички Срби првенствено били на мети.

140. У бројним изјавама чули смо да зароб-
љеници не само да су предавани, већ су и
„куповани” и „продавани”. Због овога смо
покушали да разјаснимо место где се укр-
штају отмице и необјављено притварање у
контексту сукоба, као и активности органи-
зованог криминала, који је распрострањен
у многим областима свакодневног живота
у региону.

3.3.2.1.1.1 Студија случаја природе
објеката: Рипе

141. У току наших истраживања закључи-
ли смо да су најмање три извора, чија смо
сведочења добили, несумњиво физички
присутна у кући породице К. у месту Рипе
у близини Бурела (много помињана „жута
кућа”) у контексту кривичних дела ОВК
током којих су били присутни.

142. Сваки од ових извора испричао је
јединствене и специфичне детаље у вези са
тачном локацијом и изгледом куће, о
њеном власнику, припадницима ОВК који
су тамо били распоређени и карактеру и
заповедништву илегалних активности које
су се одвијале у тој кући у периоду од 1999.
до 2000.

143. На основу ових сведочења извора,
може се закључити да су К. кућу држали
под контролом и у њој боравили припадни-
ци ОВК који су били део мреже која управ-
ља већим делом северне половине
Албаније.

144. Мала група команданата ОВК наводно

је наредила и надзирала више испорука
цивилних заробљеника у К. кућу у периоду
до годину дана, од јула 1999. до средине
2000. Већина ових заробљеника отета је из
покрајинске области југа Косова и транс-
портована у Албанију на начине описане у
овом извештају. За разлику од оних држа-
них у Кукешу, заробљеници доведени у
Рипе углавном су били Срби.

145. Осим тога, извори блиски ОВК говоре
о великом броју жртава трговине женама и
девојкама доведеним у К. кућу, где су сек-
суално искоришћаване не само од стране
припадника ОВК, већ и неких становника
Рипе заједнице.

146. У току периода у којем је ОВК био
присутан у кући, ћутање становника Рипе
о присуству ОВК јединица и њихових
активности било је, према нашим извори-
ма, остварено захваљујући претњама, али и
„исплатама”, у којима су биле и знатне
суме новца, као и слободном приступу
алкохолу, дрогама и проституткама.

Открића америчких новинара

147. Постоје значајни доказни елементи о
томе да је мали број заробљеника ОВК,
укључујући и неке од отетих етничких
Срба, умро у месту Рипе или у близини К.
куће. За ове смртне случајеве сазнали смо
не само кроз сведочења бивших припадни-
ка ОВК који су рекли да су учествовали у
затварању и транспорту заробљеника док
су били живи, већ и кроз сведочанства
људи који су присуствовали сахрани, екс-
хумацији, премештању и поновном сахра-
њивању лешева заробљеника и док је ОВК
био у К. кући и у периоду након што је
ОВК напустио К. кућу, а њени становници
се у њу вратили.

148. Наша открића у односу на К. кућу
изгледа да у великој мери поткрепљују
резултати до којих је дошла екипа истра-

живачких новинара који раде за америчке
продуценте документарних филмова
„American Radio Works”. Њихова открића
сажета су у поверљиви интерни меморан-
дум достављен Унмику 2003, што је довело
до формирања истражне мисије за К. кућу.

149. Ипак, сведочења која смо сакупили
такође су открила димензију операција
ОВК у К. кући о којима раније није изве-
стио ни ARW тим, ни бивши главни тужи-
лац Хашког трибунала Карла дел Понте у
својим мемоарима, ни медији у својим уза-
стопним „открићима”.

150. Оперативци ОВК не само да су оста-
вили заробљенике у Рипе, већ су их очиг-
ледно из овог места превозили даље у раз-
личите објекте за притвор. Према изјавама
возача који су били укључени у превоз
заробљеника, неке од особа које су возили
из места Рипе биле су оне исте које су
довезли са Косова, док су други у Рипе
стигли из различитих и непознатих крајева.

151. К. кућа стога није била крајње исхо-
диште у овој повезаној мрежи заточенич-
ких објеката и превоза заробљеника. Њена
тачна улога, значај за целу операцију,
можда је претходно погрешно протумаче-
на.

152. К. кућа је, у ствари, изгледа била више
нека врста „пролазне станице”, на којој су
заточеници држани у транзиту до њихове
коначне судбине и, према неким изворима,
подвргнути наизглед чудним облицима
„обраде” / „филтрирања”, укључујући и
испитивање крви и физичког стања.

3.3.2.1.2 Запажања о условима притвора
и транспорта

153. Заробљеници су у овим заточеничким
објектима наводно били у комуникацијској
изолацији под сталном оружаном стражом,
или у просторијама које су биле део главне
зграде, или у амбарима, гаражама, скла-
диштима или другим суседним објектима
направљеним за складиштење.

Возачи комбија и камиона – сведоци

154. Током транспорта између тих зграда,
заробљеници су редовно бацани у комбије
и камионе као бале јер су им руке биле
везане иза леђа, а затим везивани за унут-
рашњу арматуру на возилу.

155. Возачи комбија и камиона – од којих
ће неколико њих постати кључни сведоци
образаца описане праксе злостављања –
видели су и чули патње заробљеника у току
транспорта, посебно због недостатка ваз-
духа или због психичких патњи које су
преживљавали очекујући неизбежну суд-
бину.
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U raspravi o Balkanu u
Odboru za spoqne poslove
ameri~kog Kongresa iznete su
razli~ite ocene o krizi na
Kosovu, izme|u ostalih i da je
podela najboqe re{ewe.

Na sednici Odbora za
spoqne poslove ameri~kog
Kongresa moglo se ~uti da je
Srbija jedino odgovorna za
posledwa de{avawa, ali i da je
ideja o podeli Kosova najboqe
i jedino dugotrajno odr`ivo
re{ewe. Pojedini kongresmeni
su kritikovali ambasadora
SAD u Pri{tini Kristofera
Dela, tra`ili da Va{ington
podr`i istragu o trgovini
organima nakon izve{taja
Dika Martija i naveli da je
dijalog jedini put do re{ewa. 

- Mi (SAD) smo
odlu~ili da jednostrano priz-
namo Kosovo i pre nego {to

smo dopustili da se Srbi i
Albanci dogovore, i to je samo
uve}alo probleme - ocenio je
predsedavaju}i odbora Den
Barton. 

Kongresmen Ted Po iz
Teksasa je zatra`io da
ameri~ka administracija oz-
biqno podr`i istragu o tr-
govini qudskim organima na
Kosovu, za {ta se terete pri-
padnici OVK. 

- Uznemiravaju}e je da
na{ ambasador u Pri{tini
Kristofer Del govori da se to
nije dogodilo, da nije mogu}e
da su po~iweni takvi zlo~ini,
a istraga jo{ nije ni gotova -
naglasio je Po. 

Kongresmen Dejna Roh-
rabaher iz Kalifornije, neka-
da jedan od najve}ih zagovorni-
ka nezavisnosti Kosova, sad je
predlo`io podelu. 

- Za{to, ako smo rekli
da Kosovo mo`e da bude nezav-
isno, jer qudi koji tamo `ive
ne `ele vi{e da `ive u Srbiji,
sada Srbi sa severa Kosova ne
mogu da se odvoje, po{to je
o~igledno da oni ne `ele da
budu deo Kosova? - zapitao se
Rohrabaher.
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TO JE NAJBOQE RE[EWE

Dan za okupqawe - 17. u mesecuPODR[KA
I u protekla tri meseca kao i predhod-

nih, 17. dana oktobra, novembra i decembra na
Trgu Republike okupili su se Srbi sa Kosmeta i
iz  Beograda da daju podr{ku svim Srbima koji
`ive na Kosovu i Metohiji.

Ovu manifestaciju organizuje Udru`ewe
`ena sa Kosmeta (@EKIM), uz zdu{nu podr{ku
Udru`ewa porodica kidnapovanih, nestalih i
ubijenih na Kosovu i Metohiji, Udru`ewa
Mitrov~ana i drugih

N.M.

Ameri~ki kongresmeni za podelu Kosova

Ted Po

EULEKS ]E ISTRA@ITI VI[E OD 36
LOKACIJA

EULEKS }e zajedno sa beogradskim i pri{tinskim timom za nestale,
idu}e godine istra`iti 36 mesta na kojima bi se, kako se pretpostavqa,
mogli na}i posmrtni ostaci nestalih tokom sukoba na KiM. - EULEKS-
ovi forenzi~ki eksperti iz Odeqewa za sudsku medicinu ispita}e
tokom idu}e godine vi{e od 30 potencijalnih lokacija kao deo wihovog
stalnog tra`ewa za nestalima za vreme i posle sukoba na Kosovu.

V.Beci}



ZADA ISAKU

Od trenutka kada je videla kako su joj albanski
ekstremisti zaklali majku Milicu, Zada Isaku nije sebi
mogla da na|e mir. Progowena scenom kao iz horor fil-
mova dugo je obijala pragove institucija da sazna istinu
gde je sahraweno telo wene majke Milice. Kada su posm-
rtni ostaci predati Zadi, te{ko se razbolela, ali je
svoju tugu krila od drugih. Posledwih meseci nije
dolazila u Udru`ewe i svi su se pitali {ta je s wom.
Nedavno smo saznali da je u Pri{tini zgazio automo-
bil.
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IN MEMORIAM

Pre trinaest ipo godina zbog otmica metohijskih Srba organizovan “Mar{ mira” dug 10 kilometaraNEMA MIRA ZA METOHIJSKE SRBE
Otmica Srba iz sela Retimqe i Opteru{a izazvala je duge proteste, ali nadle`ni su na sve

poku{aje da se oni oslobode ostali gluvi i nemi
Ove godine se navr{ilo 13 godina od kako je organizovan “Mar{ mira”, sela Retimqa i Opteru{e

10. decembra. Od Orahovca do sela Dragobiqa, kod Mali{eva gde su pretpostavqalo da su se nalazili
oteti civili orahova~ke op{tine, vi{e od tri hiqade gra|ana iz ve}eg broja kosmetskih op{tina, rodbi-
na i prijateqi kidnapovanih, pe{ke su prevalili put dug 10 kilometara. U koloni je bilo dece mla|e od
10 godina i staraca za{lih u devetu deceniju. Svi su mar{irali sa jednim ciqem da pomognu svima onima
koji se nalaze u zato~eni{tvu, da iza|u na slobodu.

U~esnici mar{a bili su nenaoru`ani, u {ta su se mogli uveriti i me|unarodni posmatra~i iz mis-
ije OEBS-a, {ef Misije ameri~ki diplomata Vilijam Voker i ambasador Velike Britanije u Beogradu
Brajan Doneli.

Doma}oj i me|unarodnoj javnosti upu}en je zahtev da se u najskorije vreme razjasni sudbina svih
otetih civila a predsednik Organizacionog odbora protesta, predsednik Skup{tine op{tine Orahovac
An|elko Kola{inac, pozvao je tada sve qude dobre voqe iz celog sveta da u~ine sve {to mogu kako bi se
rasvetlila sudbina otetih Srba i Crnogoraca, kao i drugih gra|ana Kosova i Metohije.

- Oni su otimani s ulica, iz apoteka, Doma zdravqa i s drugih mesta, bez ikakvog povoda, a za sve
otete je zajedni~ka karakteristika da su bili bez oru`ja - naglasio je Kola{inac. Sada posle 13 i po god-
ina mnoge su se kockice u mozaiku sklopile i saznala se sudbina ve}ine kidnapovanih metohijskih Srba.
Znaju se imena kidnapera. Za razliku od Srba koji po~ivaju na beogradskom grobqu Orlova~a, wihovi
egzekutori `ive slobodno u`ivaju}i u visokim politi~kim funkcijama i obilnom novcu koji su zaradili
kako se pretpostavqa od trgovine organima, koje su prodavali bogatim klijentima iz zapadnih zemaqa i
Izraela.      V. Beci}

RADMILA \UKANOVI]

Umorna od bola, tuge, nade, umorna od `ivota i tragawa
sklopila je svoje tu`ne o~i Radmila \ukanovi}, supruga i majka kid-
napovanog Dragomira i Jovice iz Prizrena. Od 12. jula 1999. godine,
ova neumorna `ena tragala je za svojim stradalnicima i na `alost nije
do~ekala lepe vesti. Predati su joj u kov~ezima. Od dana kidnapovawa
pa do decembra iste godine, ~itavih {est meseci svaki dan je odlazila
u kancelariju KFOR-a i{~ekuju}i da }e joj re}i da su `ivi.Prognana iz
Prizrena, onemo}ala i obhrvana tugom preminula je dvanaest godina
kasnije. Oti{la je tiho svom Jovici i Dragomiru. [est meseci je
pro{lo a wena k}i Milanka nemo`e da veruje da je ostala bez voqene
majke. Unekoliko je te{i nada da se pridru`ila svojim an|elima koje je
najvi{e volela svoga Jovicu i Dragomira. M.M.K.



Tim istra`iteqa  EULEKS-a za istragu o
navodima iz izve{taja Dika Martija o trgovini
organima ubijenih Srba, kao i vezama lidera OVK sa
mafijom, po~eo je da radi u Briselu. U EULEKS-ovoj
radnoj grupi su me|unarodni profesionalci -
tu`ioci, istra`iteqi i osobqe za podr{ku, koji }e
nastaviti ve} pokrenutu preliminarnu istragu o
zlo~inima. Po{to istraga ima me|unarodne razmere,
radna grupa }e delom biti sme{tena u Briselu.
Problem mo`e da bude ubistvo u “slu~aju Fatmira
Qimajа”. Svedok koji je trebalo da svedo~i protiv
komandanta OVK je prona|en mrtav u Nema~koj, a
EULEKS je stavio do znawa da ima puno poverewe u
istragu i zakqu~ke nema~kih vlasti. Uprkos tome,
porodica ubijenog za{ti}enog svedoka, za koga je u
prvim izve{tajima re~eno da se obesio, smatra da je
u pitawu ubistvo, a ne samoubistvo. Ina~e Agim
Zogaj, za{ti}eni svedok u procesu protiv
Fatmira Qimaja, ostavio je pre samoubistva
pismo porodici u kojem je opisao da je pro{ao
kroz pakao, prenosi “Koha ditore” i tvrdi da su
u wega imali uvid. List, me|utim, navodi da
nije mogao da utvrdi da li je re~ o autenti~nom
pismu. Zogaja je ubila psihi~ka tortura. On u
pismu tvrdi da je, osim wega, i wegova porodica

bila izlo`ena psihorlo{kom teroru nakon
odluke da svedo~i u procesu protiv Qimaja i

devetorice optu`enih  za zlo~ine u logoru u
Kle~ki. Zogaj se `alio da su od tada bili
prinu|eni da mewaju mesto boravka, {to im je
stvorilo velike probleme.

OTETA ISTINA

•OTETA ISTINA •  27 •OTETA ISTINA •  

ISTRAGA O “SLU^AJU DIK MARTI”Tim EU za organizovani kriminal u Briselu

Istraga o trgovini organimaISTRAGA ]E POTRAJATI
Tu`ilac za ratne zlo~ine Vladimir Vuk~evi} o~ekuje da }e istraga o trgovini organima na Kosovu

i Metohiji i na severu Albanije biti objektivna i nezavisna, napomiwu}i da je svestan kompleksnosti tog
predmeta.

Vuk~evi} je posle sastanka u Beogradu sa glavnim tu`iocem
specijalnog istra`nog tima Evropske unije Xonom Klintonom
Vilijamsonom rekao da o~ekuje i da }e porodice preko 400 nestal-
ih dobiti odgovore na koje predugo ~ekaju. Vuk~evi} i
Vilijamson su u du`em konstruktivnom razgovoru razmotrili
pravne modalitete saradwe koja je do sad bila izra`ena kroz
saradwu EULEKS-a i Tu`ila{tva u predmetima ratnih zlo~ina
i drugih te{kih zlo~ina.

Sastanku u kabinetu tu`ioca za ratne zlo~ine su, pored
zamenika tu`ioca Vuk~evi}a, prisustvovali i najbli`i
Vilijamsonovi saradnici, navodi se u saop{tewu Tu`ila{tva za
ratne zlo~ine.

Glavni tu`ilac specijalnog istra`nog tima EU sastao se sa
predsednikom Srbije Borisom Tadi}em, a ranije i sa direktorom
policije Miloradom Veqovi}em.

Tu`ilac je posle posete Kosovu rekao da }e istraga o trgovi-
ni organima biti “kompleksna” i da }e “biti potrebno vremena
da se zavr{i”.                                                                          M.M.K.

Fatmir Qimaj

Vladimir Vuk~evi}



Navr{ila se godina od kako
je Interpol raspisao poternicu za
sedmoricom ~lanova ilegalne grupe
koja je bila vrhu{ka u trgovini i
transplantaciji organa. U obimnom
izve{taju se osim hirurga Somesa i
pet Albanaca. na spisku poternice se
na{ao Izraelac Mo{e Harel, koji je
bio u bekstvu ali je (mada nije
krivi~no optu`en) kao odan pomaga~
naveden i wegov zemqak Zaki
[apira. Koliki je wihov udeo u
trgovini organima kidanpovanih
Srba i nealbanaca na Kosovu i
Metohiji sazna}e se kad se obavi
istraga koju }e voditi specijalni
tu`ilac za ratne zlo~ine
Vilijamson.

Slu~aj klinike “Medikus” iz
Pri{tine zagrebao je samo vrh
ledenog brega i kako bude tekla
istraga, polako }e se otkrivati i
nova imena “biznismena” u ovom
prqavom poslu.Ako se zna da je
[apira svojevremeno bio {ef
Odeqewa za presa|ivawe bubrega u

Belinson Medikal Centru u Izraelu
i da ima obiman kriminalni dosije u
oblasti trgovine organima a da je
Harel bio taj koji je odabirao i pre-
bacivao `rtve do mesta trans-
plantacije, da je on ispla}ivao
(kupovao) `rtvama ponu|ene organe,
onda je to sam vrh ovog krvavog posla.
Istragom }e se potvrditi kolika je
uloga izraelskog rabina u kupopro-
daji qudskih organa, krivi~nom delu
koje sankcioni{u sve moderne i civ-
ilizovane dr`ave sveta.
Odavno se “nezvani~no” pri~a da je
Kosovo postalo evropski centar za

trgovinu organima, ali i qudima
kojima se uzimaju vitalni organi za
bogato zapadnoevropsko tr`i{te ali
i ameri~ki kontinent. Izgleda da se
potvr|uje pri~a da su mnoge
“izslu`ene” `ene koje su otete i
prinu|ene na prostituciju na Kosovu
bile `rtve upravo trgovaca qudskim
organima. Neke i na|ene mrtve po
{umama i smetli{tima a drugima se
gubi svaki trag.

Ho}e li se spisak
osumwi~enih pro{iriti i otkriti
mnogi zagonetni nestanci qudi na
Kosmetu, pokaza}e vreme  

Za{ti}eni svedok iz Belorisije potvrdio da je
bio jedna od `rtava grupe lekara klinike
"Medikus" protiv kojih je pokrenut sudski postu-
pak . Ovo je veoma va`no je postoje indicije da su
mnogi kosovski lekari 1999 i 2000 godine radili
taj prqavi posao.
Na su|ewu osumwi~enim za trgovinu qudskim
organima u klinici "Medikus" u Pri{tini, koja
se obavqala posledwih godina,za{ti}eni svedok
iz Belorusije je potvrdio prvobitnu izjavu
Svedok iz Belorusije koji je identifikovan samo
kao A. K. potvrdio je pred sudom da je iz
Belorusije, preko Istanbula, stigao u Pri{tinu
i da mu je u klinici "Medikus" izva|en bubreg.
"On je svedo~io kako je do{ao (u Pri{tinu) iz
Istanbula i kako je wegov bubreg izva|en",
izjavio je advokat Fazli Balaj reporterima
posle zasedawa suda, koje je odr`ano bez prisust-
va javnosti.
Advokat Balaj je tako|e citirao svedoka da je
rekao da je primio "samo deo novca koji mu je bio
obe}an". @rtve prodaje qudskih organa su, prema
optu`nici, stizale iz isto~ne Evrope i zemaqa

centralne Azije. Wima je
obe}avano po 15 hiqada evra, dok
su wihovi organi na zapadu proda-
vani po 100.000 evra. Naravno sem

avansa mnogi nisu dobili obe}ani novac, pa su
ostali i bez bubrega i bez para.
U slu~aju klinike "Medikus", koja je 2008. godine
zatvorena, osumwi~eno je sedam lica. Oni se
terete za jedno ili vi{e krivi~nih dela kri-
jum~arewa qudima, organizovanog kriminala,
nezakonitog izvr{avawa medicinskih delatnos-
ti i zloupotrebe slu`bene du`nosti ili
nadle`nosti, ali su na po~etku su|ewa izjavili
da nisu krivi. Da li su osim ovih kriminalnih
radwi bili ume{ani i u zlo~ine iz 1999 i 2000
godine pokaza}e istraga.
U Euleksu je potvr|eno da su optu`nicom obuh-
va}ena i dvojica stranih dr`avqana, Jusuf
Sonmez iz Turske i Mo{e Harel iz Izraela, ali
oni se nalaze van doma{aja pravosu|a na Kosovu,
pa se o~ekuje da Interpol obavi svoj deo posla.
Ina~e porodice kidnapovanih i nestalih Srba i
nealbanaca s pa`wom prate sva zbivawa oko
slu~aja “Medikus” jer s pravom sumwaju da su
mnogi od wih samo nastavili “posao” zapo~et pre
vi{e od jedne decenije.   

N.M.
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BELORUS @RTVA TRGOVINE
Potvr|ena trgovina organima

“MEDIKUS” VRH LEDENOG BREGAHo}e li “qudi od ugleda” sesti na optu`eni~ku klupu
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Седамдесетдвогодишњи
Радован Тркља, пре дванаест
година, у јулу 1999, само пуким
случајем избегао је сигурну
смрт. Тада су албански екстре-
мисти месец дана терорисали и
злостављали Радована и  њего-
ву жену Милијану само зато што
нису хтели да напусте своју кућу
у Пауновом пољу, у улици
Милана Mиленовића број 45 у
Урошевцу. Кобног 6. јула 1999.
око 21  час Милијану су ударили
кундаком пушке по глави, а
Радована тукли оружјем, удара-
ли песницама и ногама све до 7.
јула око један сат после поноћи.
Док су га ударали пушку су
поломили на три дела. Ни то им
није било довољно па су му из
пиштоља пуцали у главу и рани-
ли га у пределу уста. О свему
томе било је и речи на састанку
у Бечу, у Аустрији, 2006. године,
поводом Дана киднапованих и
несталих лица са Косова и
Метохије. Радован је састанку
присуствовао у организацији
Комесаријата за избеглице и
том приликом је, по ко зна који
пут, дао изјаву.

Пауново поље у Уро-
шевцу до 1999. године било је
насељено претежно Србима,
али су након Кумановског спо-
разума албанске банде проте-
рале Србе из овог насеља и из
града.Остале су само три поро-
дице, међу њима и Радована
Тркље. Он је са супругом
Милијаном остао да брани
кућни праг, а петоро њихове
деце склонило се код рођака у
Србији.

Попили кафу, па пуцали
- Албански екстремисти

су свакодневно долазили, дању
и ноћу, претресали и ломили
ствари по кући, наводно траже-

ћи оружје, претили и захтевали
од нас да напустимо огњиште.
Говорили су нам: „Идите у

Србију код Слободана
Милошевића и да вас сутра
овде не нађемо”, прича Радован
и додаје да је тортура трајала
све до седмог јула. - Тада су,
каже он, дошла двојица наору-
жаних Шиптара и захтевали да
им скувамо кафу. Попили су
кафу, устали и почели да ломе
све по кући. Један од њих уда-
рио је моју супругу Милијану
кундаком пушке по глави. Она је
сва обливљена крвљу пала на
под. Онда су навалили на мене,
ударајући ме кунадаком по
глави и телу. Од силине удараца
пао сам на под, а оружје се рас-
тавило на три дела - прича
Радован. 

- Док је Радован лежао
онесвешћен у локви крви
двојица окорелих екстремиста
наставили су да га ударају пес-
ницама и ногама - говори кроз
сузе Милијана.- Ни то им није
било довољно па је један од
њих из пиштоља пуцао
Радовану у главу. Метак му је
разнео горњи део усне, вилицу,

једњак и изашао иза десног уха.
Док смо ми полумртви лежали
на поду Албанци су мирно уга-

сили светло, затворили врата и
изашли из куће -испричала нам
је Милијана.

Избегли сигурну смрт
Радована и Милијану Тркљу из Урошевца Албанци месец дана терорисали

Од силине удараца пушка се раставила на три дела.- Метком  из пиштоља  шиптарски бан-
дити погодили Радована у главу.- Породична кућа опљачкана и спаљена, а имање узурпирано.-
Последице тортуре видљиве и после дванаест година

наставак на следећој страни

Радован и Милијана Тркља

Остале су само
зидине

Породичну кућу у Пауновом
пољу у Урошевцу шиптарски
вандали запалили су још на
Божић 2000. године. Претходно
су је демолирали и опљачкали
све што је могло да се однесе.
Остале су само зидине као
неми сведоци вандализма.
Трактор са приколицом и оста-
лим прикључним машинама
отели су им комшије Албанци
још док су били у кући. Нису
могли да их спрече. Имање од
3,5 хектара, које се налази у
Јерли Прелезу и Појатишту,
узурпирали су Албанци и кажу
да  је њихово и да нико не може
да га купи. 
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Пошто се Радован осве-
стио, после свих батина, крвави
и боси, пузећи око сто метара
некако су успели да се довуку
до прве комшинице Јелице
Станковић и затражили  помоћ.
О свему што се десило комши-
ница је обавестила грчке и аме-

ричке војнике Кфора, који су се
те вечери налазили у њиховој
улици, јер су Албанци палили
куће прогнаних Срба. Војници
Кфора пребацили су их у уро-
шевачку амбуланту где су им
лекари пружили прву помоћ,
ушили ране по глави и телу.

Потом су их одвезли у приштин-
ску болницу. Како кажу
Милијана и Радован, тамо су
остали пет дана уз свакоднено
психичко малтретирање, како
од стране лекара тако и
пацијената Албанаца, који су им
говорили да иду у Србију. Нису

смели да узимају храну плаше-
ћи се да их не отрују, а од леко-
ва добили су само антибиотике. 

Трауме остале
Из болнице су изашли боси и у
крвавој одећи. Имали су срећу
да наиђу на брата од тетке који
их је одвезао до Косова Поља
код рођака. Одвели су их у
локалну амбуланту где су им
српски лекари скинули конце са
рана и дали одговарајућу тера-
пију. Како Радовану и даље није
било добро, пребацили су га у
руску болницу, а одатле уз прат-
њу руских војника Кфора у Ниш.
Ово двоје Урошевчана примље-
но је на одељење трауматоло-
гије у Нишу без икакве докумен-
тације, јер су им сва документа
остала у кући. 

- Радован је имао тешке
повреде главе, вилице, а био му
је оштећен и једњак па се хра-
нио преко сламчице. Лекари су
за десет дана, колико смо били
у болници,  урадили све што је
било у њиховој моћи. Санирали
су повреде, али су трауме оста-
ле и после дванаест година. То
се никада не заборавља, чини

ми се као да је било јуче – каже
Милијана. 
Шест месеци након тога
Радован и Милијана боравили
су код рођака у Смедеревској
Паланци, а затим су смештени у
колективни центар „Кисељак”.
Тамо су живели све до затвара-
ња колективног центра 2004.
године. За то време њихово
петоро деце било је у разним
градовима Србије. Двоје деце
наставило је школовање на
Брезовици, а били су смештени
у колективном центру. Иако су
најчешће учили у хладној про-
сторији и уз свеће завршили су
средње школе, а потом и

Економски факултет у Косовској
Митровици.
Крајем јуна 2004. године
Радован и Милијана премеште-
ни су у колективни центар
„Радинац” у Смедереву. По
њиховим речима, тамо није
било основних услова за живот.
Једино је хране било довољно.
Радовану се здравствено стање
погоршало, па су „Радинац”
напустили 2010. године. Данас
живе у изнајмљеном стану у
Смедеревској Паланци од
скромне Радованове пензије.
Радован не види и не чује
добро, тешко се креће, дезо-
ријентисан је, а због повреде
вилице и једњака отежано
узима храну и стално је под
терапијом. 

Војка Вукановић - Јанковић  

Радован Тркља

Уништена кућа

Нема надокнаде за
Радована

За тешке физичке повреде и
трауме, које је доживео 7. јула
1999. године у својој кући у
Пауновом пољу, Радован
Тркља тражио је одштету од
државних органа у Србији и
међународних организација на
Косову и Метохији. Речено му је
да нема права на надокнаду јер
је рат био завршен. 



Otetog Ba{kima Imeraja hap-
sio Ramu{ HaradinajZADWI PUT VI\EN U
[TABU OVK
Da li je Ba{kim Imeraj

poverovao da ga OVK ne}e pono-
vo hapsiti po{to je ve}
pre`iveo ~etvorosatno bati-
nawe i torturu i pu{ten ku}i i
nije se sklonio iz svog sela
Paqobard, ili je hteo pre nego
{to ode da pozavr{ava neke
poslove, wegovoj porodici i
rodbini nikada nije bilo jasno
Za{to je ponovo dozvolio da ga
ponovo hapse i kidnapuju,
neprestano se pitaju?

Istog dana kada je
hap{en u ku}i svoje sestre 20.
juna 1999. godine, pa pu{ten,
no}u u jedan sat su u{li pri-
padnici OVK Miftar Elezi sa
trojicom uniformisanih lica
i odveli ga na ispitivawe kod
Met Alija i Esada Qime da
ka`e da li je sa ostalim Romima
pqa~kao {iptarske ku}e.
Negirao je i pustili su ga.
Nakon tri dana u ku}u mu
upadaju Ramu{ Haradinaj, Met
Alija, Prenk i Uka Ndrecaj i
Binak Sandi odvode ga u selo
Junik kod De~ana na ispiti-
vawe kod Rustema Beri{e. Iz
tog {taba nije iza{ao niti ga
je ikada neko vi{e video.

Wegov bliski ro|ak
Bqerim je bio izri~it u tvrd-
wi da Ba{kim nikada nije
u~estvovao ni u jednoj kra|i i
da je to optu`ba zapravo
[iptarima poslu`ila kao
razlog {to su neke Rome uzi-
mali iz radwi i ku}a da o~iste
Kosmet. Wima smo mi smetali,
uzeli su oni na{e ku}e i zemqu,
a nama ka`u da smo pqa~ka{i.
Ba{kim je bio po{ten ~ovek i
on je zara|ivao novac za `ivot
iskqu~ivo radom.          V.V.J.
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Stojan Deni} 21. avgusta 1999.
godine otet na autobuskoj
stanici
GOVORIO JE SRPSKI
Gwilanska autobuska stanica
bila je kobna za mnoge Srbe
koji su ~ekali prevoz do nekog
od odredi{ta do kojih su
krenuli. Stojan Deni} (72) iz
sela Pasjana krenuo je da obi|e
stan u Gwilanu, koji je namer-
avao da proda Metu{u Dubavi.

Nakon toga je obi{ao kumu Zlatu, porazgovarao sa prijateqem
Blagojem i oti{ao na autobusku stanicu da sa~eka prevoz do
svog sela. Tu mu se prema saznawu wegovog sina gubi svaki trag.
Verovatno je neko od pripadnika OVK, koji su bili zadu`eni za
“lov na Srbe” ~uo da pri~a srpski i to je bio dovoqan razlog da
ga kidnapuju. Ne iskqu~uje se mogu}nost da razlog nije stan koji
je nameravao da proda Dubavi.                                                    M.M.K.
Kod sela Vrbovac kod VitineOTETA TRI POLICAJCA

Zna se da su Radovan Taji} (28), Dragan Mitrovi} (23) i
Goran Jovanovi} policajci koji su `iveli u selu Vrbovac u
op{tini Kosovska Vitina bio je dovoqan razlog da ih pripad-
nici takozvane Oslobodila~ke vojske Kosova kidnapuju i odve-
du u porodicama nepoznatom pravcu. Oni su 3.avgusta
1999.godine nestali kod sela Dobr~ane u op{tini Gwilane dok
su se automobilom vra}ali ku}i. Ni jedan od wih trojice nije
imao obi~aj da kasni ku}i, a da se ne javi porodici. Ka{wewe je
wihove porodice uznemirilo i zabrinulo pa su wihov nestanak
prijavili KFOR-u i UNMIK-u, Crvenom krstu i Komitetu za
nestala lica. Sva nastojawa da ih prona|u nisu urodila
plodom. Nije prona|en ni automobil kojim su putovali, {to je
wihove familije navelo na zakqu~ak da su oni odvedeni van tog
regiona u neki od mnogobrojnih logora.                              N.M.

Vitina

Gwilane



Prezentacijom prvog
toma kwige koja sadr`i po-
datke o stradalim qudima na
Kosmetu u Pri{tini i Beo-
gradu, prikazane su tragedije
mnogih qudi koje je ratni
vihor, ali i smutno vreme pre i
posle bombardovawa, unes-
re}io. Umesto brojki kwiga
sadr`i opis stradawa kid-
napovanih i nestalih qudi.
Ispred fonda za Humanitarno
pravo govorila je Nata{a
Kandi} napomiwu}i da se ovom
kwigom `elelo okon~awe
prakse balkanske zbiqe i
spre~avawe dosada{we pojave
manipulacije brojevima.
Ambasador Kraqevine Nor-
ve{ke Nils Rodner Kamsvag
~ija je zemqa podr`ala ovaj
projekat je istakao da tragawe
za istinom mora da se nastavi,

ali i pru`awe pomo}i `rtva-
ma ratnog sukoba.
“Kosovska kwiga pam}ewa” za
mnoge ~lanove porodica puno
zna~i, pogotovo kada se ima u
vidu du`ina i te`ina borbe za
istinu. Za mene je ona posebna
jer sam izgubila 14 ~lanova u`e
i {ire porodice (civili).
Svaki redak ove kwige je
pro`ivqavawe stravi~nih
trenutaka koje smo mi Kosti}i
i Bo`ani}i pre`iveli - rekla
je na promociji kwige Olgica
Bo`ani} iz Udru`ewa porodi-
ca kidnapovanih i nestalih
lica na Kosmetu ~ijih je 14
~lanova familije stradalo jo{
1998. godine.
Da bi se prikupili ta~ni
podaci istra`iva~i su i{li
od ku}e do ku}e po selima i
gradovima, bele`ili izjave i

upore|ivali ih sa postoje}im.
Ovaj posao je za istra`iva~e
bio te`ak, a najte`i su bili
susreti sa porodicama nestal-
ih jer o~ekuju da im se oteti
~lanovi porodica vrate -
rekao je Bekim Bqakaj.

- Veliki je zna~aj ove
kwige jer se ne ograni~ava na
jednu dru{tvenu zajednicu ve}
{ire, i qudske gubitke ne deli
po nacionalnim odrednicama -
rekao je pisac Vladimir
Arsenijevi}.
Na promociji ovog prvog toma
koji ~ini ve}i projekat re~eno
je da }e ostali delovi biti
zavr{eni do 2012. godine i na
taj na~in postati svedok kog
ne}e mo}i niko da zaobi|e.

M.Komarevi}
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U Pri{tini i Beogradu promovisan prvi deo kwige o stradawima na Kosovu
“KOSOVSKA KWIGA PAM]EWA”

Me{tani Kmetovca zarobili trojicu Albanaca i
pustili ih tek kad su razmeweni za otetog Dragana
Cvetkovi}aTREBALO JE SLEDITI NA[ PRIMER

Tada dvadesetsedmogodi{wi Dragan
Cvetkovi} otet je po~etkom jula 1999. godine u selu
Kmetovci kod Gwilana. Wegova porodica, rodbina
i prijateqi zapo~eli su borbu za wegovo
osloba|awe istog trena kada je otet ne ~ekaju}i ni
KFOR ni Crveni krst. Krenuli su u potragu za wim
i saznali da su ga oteli pripadnici takozvane oslo-
bodila~ke vojske Kosova iz susednog sela. Pou~eni
iskustvom iz prethodnih otmica Srba i nealbanaca
koji nisu na|eni ni nakon prijave vojnicima
KFOR-a, wegove kom{ije i rodbina odlu~ili su da
uzvrate istom merom. Oteli su trojicu svojih
kom{ija Albanaca koji su poznavali otmi~are i
uslovili wihovo osloba|awe tek kad bude pu{ten
Dragan Cvetkovi}. Do razmene otetih zarobqenika
do{lo je sutradan i Dragan je vra}en ku}i. Otmicu
od strane pripadnika OVK do`iveli su i \or|e
Jordanovi}, Zvonko Filipovi} i Zvonko
Stojanovi}. Me|utim kada su otmi~ari, pripadni-
ci oslobodila~ke vojske Kosova iz wihovog sela
~uli {ta se desilo sa Albancima iz susednog mesta

ubrzo su ih pustili.
- Mi smo i{li na sve ili ni{ta i uspeli,

pri~ao je svojevremeno ro|ak Dragana Cvetkovi}a.
Da su i drugi tako radili, ne bi bilo toliko kid-
napovanih i ubijenih. Na{ narod je ostao bez
za{tite uspani~en mirno je i{ao ispred uperenih
cevi ekstremista iz straha da neko od wih ne povu~e
obara~. Pa boqe da su odmah stradali nego {to su
onolike muke pretrpeli i opet ostali bez `ivota. Ja
ne znam da li se ovo i u jednoj zemqi sveta de{avalo,
da xelati izmaknu pravdi i zaposednu duboke fote-
qe dobro za{ti}eni od pravde i kazni.

M.Komarevi}

Gwilane



To {to se pobunio pro-
tiv lopova i hteo da za{titi
svoju imovinu Miodrag
Stankovi} iz Pe}i, skupo je
platio. Naime, osokoqeni
prisustvom i za{titom KFOR-
a Albanci koji su se slili iz
okolnih sela ali i iz Albanije
pqa~kali su sve {to im je
stiglo pod ruku. Jedna od
`rtava pqa~ki bio je i
Miodrag Stankovi} koji je
primetio da mu lopovi obijaju
gara`u kako bi mu ukrali
kola.Hteo je da ih spre~i u toj
wihovoj nameri, si{ao do
gara`e i nikada se vi{e nije
vratio ku}i niti ga je ko video.
Otet je ispred svog ulaza zgrade

u kojoj je stanovao i do dana{weg dana porodica nije
uspela da sazna gde je odveden i
{ta mu se desilo.
Wegov sin Sr|an ka`e da su
wegov nestanak prijavili svim
institucijama koje su nadle`ne
za potragu za kidnapovanim i
nestalim licima ali rezultata
nije bilo. Ni jednu novu
~iwenicu, sem onog po~etnog
saznawa nisu dobili. Sa tim
`ive dvanaest godina i{~e-
kuju}i da }e im svaki novi dan
doneti vesti o Miodragovoj
sudbini. Wegova porodica je
pred nepodno{qivom situaci-
jom u gradu izbegla u Ni{ gde i
danas `ivi.       

N.Markovi}
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Ni nakon 12 godina nema vesti o sudbini Vasilija Seni}aOVA AGONIJA PREDUGO TRAJE
Pre skoro godinu dana za porodicu @arka Petrovi}a, a

osam godina za uku}ane Milivoja Jerini}a zavr{ena je gr~evita
borba da ih prona|u i dostojno ih sahrane.

Porodica tre}eg kidnapovanog Pe}anina Vasilija Seni}a i
daqe `ivi u strepwi i neprebolu i{~ekuju}i svaki novi dan kao
vreme kada ih mo`e sa~ekati najtu`nija vest da je Vasilije
prona|en mrtav.

Tragedija tri dobra prijateqa dogodila se na Vidovdan
1999. godine u strogom centru Pe}i kada su ih na o~igled prolazni-
ka pripadnici Oslobodila~ke vojske Kosova zarobili i odveli u
nepoznatom pravcu.

Za Vasilijem se traga punih 12 godina, bezuspe{no, a porodica strepi da i wega ne prona|u
mrtvog u okolini De~ana kao {to se to desilo sa @arkom.
Ni najve}i optimisti ne mogu da poveruju da su wega sa~uvali ekstremisti OVK, a wegova dva pri-
jateqa @arka i Milivoja ubili. Vaqda bi za ovoliko dugo vreme na neko o wemu ne{to ~uo da je
`iv. Ova neizvesnost u tragawu za kidnapovanim Vasilijem predugo traje, i gotovo je dostigla
vrhunac trpqewa wegovih najmilijih. Dokle }e agoniju nastalu wegovom otmicom izdr`ati ne
znaju ni sami. Bore se za istinu u velikoj tuzi i bolu koji ih prate vi{e od jedne decenije.

M.M.K.

Vasilije Seni}

Obja{wewe
U pro{lom broju do{lo je do grube tehni~ke gre{ke, kada je u tekstu “Pre`iveo torturu”

o sudbini Miodraga Stankovi}a iz sela @egra kod Gwilana ilustrovan fotografijom Miodraga
Stankovi}a iz Pe}i. Izviwavamo se porodicama Stankovi} i ~itaocima.

OTELI GA KRADQIVCINeizvesna sudbina Miodraga Stankovi}a iz Pe}i



Jedino ako mu je greh to
{to je Srbin, @arko je otet
od nas - ka`u wegov ro|ak i
kom{ija

Nakon dvanaest godina
potrage za @arkom Stamen-
kovi}em (39) iz Devet Jugovi}a
kod Pri{tine 29. jula ove
godine porodica je preuzela
wegove posmrtne ostatke.
Sahrawen je u Ni{u gde su
wegovi izbegli nakon pro-
terivawa iz zavi~aja.

Golgota porodice Sta-
menkovi} zapo~ela je 22. juna
1999. godine kada su saznali da
je on otet kod sela Miqevac
kada je iz Pri{tine krenuo ka
svome selu. @arko je radio kao
voza~ u pri{tinskoj po{ti i
vra}ao se sa posla voze}i

folksfagen polo.
- Ostala je nepoznanica

ko ga je oteo i za{to?. Ka`u
neki da su to [iptari iz tog
sela, drugi da su uniformisani
pripadnici OVK, ne znamo,
{ta je istina pri~a ro|ak i
kom{ija @arka Stamenkovi}a.
- Bio je fin ~ovek koji se klo-
nio kavge i konflikata. Ja ne
vidim razlog da wega neko
ka`wava, sem mo`da zato {to je
Srbin.

Tog dana uz @arka
predato je jo{ dvoje Pri-
{tinaca. Jovan \urica koji je
sahrawen u Beogradu i Radunka
Mi}unovi} ~iji je ukop
obavqen u Kur{umliji.

T. Luki}
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NE ZNAMO RAZLOG OTMICE
Krajem jula ove godine predato troje kidnapovanih Srba

Ispovest Marka Markovi}a oca nestalog
Branka sa Vrawevca iz Pri{tine
NEKA SE NE NADAJU

DOBRU ZLO^INCI I

KIDNAPERI
Najstarijeg ~lana Udru`ewa porodica kid-

napovanih i nestalih lica sa Kosova i Metohije,
osamdesetogodi{weg Marka Markovi}a, oca kid-
napovanog i nestalog Branka Markovi}a sa
Vrawevca iz Pri{tine sreli smo u Udru`ewu.

- Ja sam, otac, kidnapovanog Branka
Markovi}a iz Pri{tine. Ku}a mi je na Vrawevcu.
Napustili smo je 1999. godine posle kidnapovawa
mog sina Branka Markovi}a. A oni koji su ga kid-
napovali nalaze se u mojoj ku}i u Dreni~koj 3/1 u
Pri{tini. I{ao sam da razgovaram sa wima
posredstvom Udru`ewa ali niko od wih ne}e da raz-
govara sa mnom jer se kriju zbog po~iwenih dela i
napada na vojsku i policiju i zbog ubijawa i kid-
napovawa civila. O tim qudima koji su vr{ili ta
zlodela postoji film koji ja imam. Film se odnosi
na zlo~ine koji su po~inili jo{ 1998. godine kada
su na Kosovo i Metohiju do{li Voker i Holbruk.

Tra`im od me|unarodne zajednice i Saveta
bezbednosti UN da se zlo~inci privedu pravdi. Od
1998. godine do danas mi ne mo`emo da prona|emo
na{e najmilije a kidnaperi koji su te zlo~ine
po~inili su na slobodi. Tra`im i da se otvoreno za
okruglim stolom iznese celo stawe od po~etka do
danas, {ta su zlo~inci uradili pravoslavnom nar-

odu na Kosovu i Metohiji. Tra`im da se ti qudi
privedu i osude onako kako i zaslu`uju. A ako se to
ne uradi preti opasnost za svet jer je Balkan bure
baruta.

Niko nema pravo da nam otme na{u zemqu
ovako svedo~i starina Marko Markovi} o~ajan {to
ni posle 12 godina upornog tragawa ne zna ni{ta o
sinu Branku. Dolazi u Udru`ewe da podeli svoju
muku sa ostalim ~lanovima. Bila je tu i Milica
Radunovi} koja uporno traga za nestalim bratom
Dragoqubom Boji}em. A dok je starina Marko govo-
rio, ogor~en na sve one koji godinama skrivaju ili
pre}utkuju istinu Olgica Bo`ani}, sekretar
Udru`ewa je, po ko zna koji put brisala suze,
saose}aju}i sa ~ika Markom.



U selu Po`arawe kod Gwilana pobijeni otac i tri sinaTRAGEDIJA ANTI]A
Ubijen otac, a nakon nekoliko dana prona|ena tela wegovih sinova
Kada su odvodili trojicu bra}e Anti}, Milisava, Svetislava i Radovana iz wihove ku}e u

selu Po`arawe pripadnici Oslobodila~ke vojske Kosova ubili su wihovog oca Vlajka. Desilo se
to 18. juna 1999. godine samo nekoliko dana od kako je KFOR preuzeo brigu o bezbednosti na Kosovu
i Metohiji. Kao razlog wihovog upada u ku}u Anti}a su naveli wihovo navodno anga`ovawe u
policijskom sastavu pa su ih svu trojicu Milisava (28), Svetislava (31), i Radovana (22) odveli na
“informativan” razgovor, ali niko nikada nije saznao na kom je mestu obavqen. S obzirom da su
nekoliko dana kasnije, nakon ubistva wihovog oca i odvo|ewa od ku}e wihova tela prona|ena u
selu Qubi`te koje se nalazilo u vitinskoj op{tini, wihova familija je zakqu~ila da su oni lik-
vidirani po sistemu prekog suda, bez da im je pru`ena mogu}nost da ka`u istinu. Tragedija
~etvorice Anti}a je duboko potresla ~itav ovaj kraj. Nako tog do tada ne zapam}enog doga|aja
mnoge srpske porodice su popakovale one najnu`nije stvari i napustile selo. T.Luki}

Iz dvori{ta ku}e Pavlovi}a u ulici Meta
Barjaktari u Pri{tini“CRNA TROJKA”
OTELA NATA[U
- Uverena sam, zapravo gotovo sam sigurna da

je otmicu moje k}erke organizovala na{a prva
kom{inica Albanka, koja je, ni ja ne znam za{to nije
volela - ispri~ala je u Centru za mir i toleranciju
u Pri{tini majka Nata{e Pavlovi}. Nisu se
sva|ale, niti joj je Nata{a ne{to na `ao u~inila,
ali po onome kako se kasnije pona{ala mislim da je
ona bila uveliko ume{ana u otmicu.
Bio je to peti jul 1999. godine, vreo dan i Nata{a je
iza{la u dvori{te na{e ku}e u ulici Meta
Barjaktari boj 19. Srbima je kretawe van dvori{ta
bilo veoma rizi~no i zato je to dvori{te bilo jedi-
ni prostor gde smo boravili van ku}nih prostorija.
Oko dva sata na kapiji su se pojavili dva momka i

devojka, svi troje u crnim uniformama, ali vez
ikakvih oznaka. Posle razmewenih nekoliko re~i
zgrabili su je za mi{icu i odvukli van kapije.
Nismo uspeli da vidimo gde su je odveli, ali sam
sigurna da kom{inica to zna, ali oni koji su tre-
bali da je ispitaju nisu to odmah u~inili - govorila
je pla~u}i Nata{ina majka.        T.Luki}
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Po~etkom oktobra okon~ana potraga Milene Radevi}PREDATO TELO
BOGDANA REDEVI]A

^etvrtog oktobra ove godine Milenu Radevi} je zade-
sila jo{ jedna u ~itavom nizu lo{ih vesti. Tog dana joj je
predat kov~eg sa posmrtnim ostacima kidnapovanog supruga
Bogdana. Nikad nije prebolela ubistvo sina Ivana u kafi}u
“Panda” u Pe}i i smrt wegovih pet drugova koje su pokosili
albanski rafali. Wih 40 su ispalili alban’ski ekstremisti
na nedu`nu decu. Nakon pola godine kidnapovan je Bogdan.
Od te 1999. godine pa do ~etvrtog oktobra wen, je `ivot pro-
tekao u tragawu za otetim suprugom i tugom za ubijenim
sinom. Wenih najmilijih vi{e nema. Sada obojica po~ivaju
u miru i nada se da su zajedno u nekom boqem svetu.

V.Beci}



Tihomir Stojanovi} nestao na autobuskoj stanici u Gwilanu
LPCBO!QPWSBUBL!V![BWJ_BK
Poznanici su Tihomira Stojanovi}a (34) iz sela Paralova kod
Gwilana posledwi put videli 17. avgusta 1999. godine. ^ekao je
autobus da ode iz Gwilana verovatno za Smederevo gde je `iveo
posledwih godina. Pri samoj nameri na Kosmet porodica i rod-
bina ga je dugo odvra}ala. Bio je izri~it u odluci da prona|e
neki posao u KFOR-u kao prevodilac ili ne{to sli~no.
Verovatno nije dobio posao, rekao je wegov prijateq koji ga je u
prolazu pozdravio i verovatno posledwi video, jer ga je KFOR
oko 14 ~asova odvezao na autobusku stanicu, gde je ostao da ~eka
prevoz za Pri{tinu. Niko ga od poznanika nije video od tog 17.
avgusta. Od tada je za wegovu porodicu po~ela bespo{tedna
potraga za wim i nastojawe da ga prona|u i saznaju {ta se
dogodilo, ko ga je oteo i {ta se sa wim de{avalo.

N.M.

Ispovest Drago{a Ugrin~i}a koga su oteli, pa
pustili pripadnici OVKUMALO NISAM
UMRO OD STRAHA

Oteti Ugrin~i} je ispri~ao da ga
je samo Bog sa~uvao, jer ono {to se
nedaleko od wega de{avalo moglo je
wega da “zaka~i”

Sredinom 1998. godine pa sve do
2000. godine magistralni put Pe} -
Pri{tina pogotovo kod sela Kijevo i
Dubrava, bio je predeo gde se i{lo na
sopstvenu odgovornost. Pripadnici
OVK su ru~nim minobaca~ima i
automatskim oru`jem napadali vozila
pogotovo patrole policije. Takozvane
trojke bi kontrolisale ko su putnici u
vozilima i autobusima i gotovo svakod-
nevno po nekog odvodili na “informa-
tivan” razgovor.
Drago{ Ugrin~i} se ne znaju}i da je taj put, put
visokog rizika po bezbednost uputio ka
Pri{tini s namerom da obavi neki neizostavan
posao. Bio je 24. mart 1998. godine kada je zaus-
tavqen kod sela Dubrava. Pripadnici OVK u
crnim uniformama pod punim naoru`awem,
(kala{wikovi i pi{toqi) izvukli su ga iz kola
ugurali u crvenu askonu i odveli u neku ku}u gde
su ga satima saslu{avali.
Govorio im je da nije bio u rezervnom sastavu
policije, da nema oru`je i da ni na koji na~in
nije ukqu~en u bilo kakve operacije, ni vojne ni

policijske. Uz nekoliko udaraca kundakom i
{utirawa cokulama izba~en je iz te ku}e i
nare|eno mu je da se odmah gubi s Kosova.
Tra`e}i svoj automobil ~uo je rafale iz
automatskog oru`ja i paqbu iz ru~nih baca~a.
Pri~ao je kasnije da ga umalo srce nije izdalo

jer je imao takav napad straha da nije mogao nor-
malno da di{e. Kroz {umarak se nekako probio
do puta i stigao do Kosova Poqa. Tu je ~uo vest
da je kod Dubrave u 10 sati i 45 minuta izvr{en
napad iz zasede na policijsko vozilo u kome su
stradali Miodrag Otovi} (1962) koji je ubijen,
a da je Slobodan Joki} te{ko rawen.
Pripadnici MUP-a su ubili dvojicu terorista
i uhapsili Rasima Selimija. On je prilikom
ispitivawa priznao da ih je bilo preko 30, svi
dobro naoru`ani, a da su ve}inu ~inili qudi
pristigli iz Albanije.

M.M.K.
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U novembru 1998. godine oteti i ubijeni srpski poli-
cajciSUPRUGA I SVEDOK
ZLO^INA @RTVE
OTMICE

Bio je to novembar 1998. godine. Rata nije bilo,
Srbija, odnosno tada SR Jugslavija, imala je sve
ingerencije nad Kosovom i Metohijom. OEPS-u je
dozvoqeno da bude u Pokrajini kako bi nadgledao
stawe na terenu. Policija SRJ je funkcionisala uz
poja~ani oprez od u~estalih napada na wene pripadnike. Wih su u stilu gerilaca izvodili pripadnici
OVK.
Policajci Ilija Vujo{evi} (1950) i Dejan Djatlov (1975) “dajcom” su prevozili hranu i namirnice za
policajce na terenu 6. novembra 1998. godine ne slute}i da }e biti `rtve otmice, a kasnije nevi|enog
masakra pri ~emu su im tela unaka`ena.
Tela Vujo{evi}a i Djatlova, najpre su primetili verifikatori koji su ovoj sredini bili zadu`eni za nad-
gledawe sprovo|ewa mirovnog sporazumа. Policajci su ubijeni s le|a, iz neposredne blizine, ali nakon
zverskog mu~ewa. Na telima usmr}enih bile su vidqive brojne duboke  posekotine o{trim predmetima.
Vujo{evi}u su teroristi polomili ruku i odsekli desnu {aku.
Svedok ovog zlo~ina Azrem Mazreku (18) do`iveo je, najbli`e re~eno, neprijatnosti od strane verifika-
tora koji ga je smestio u oklopno vozilo sa registracijom verifikacione misije i izru~io ga teroristi-
ma u obli`wem selu Bawa. Mazreku je bio svedok ubistva policajaca i napada na policijsku stanicu i u
Mali{evu. Wemu su teroristi, nakon napada o kome je `eleo da svedo~i, u{li u ku}u, maltretirali mu
brata i oteli `enu.Porodica Mazreku je, ina~e, `ivela normalno u Mali{evu i sa policijom nije imala
problema.

Zversko mu~ewe i ubijawe s le|a, a zatim ostavqawe nedaleko od centra Mali{eva, u neposrednoј
blizini {kole iz koje su no} uo~i pronala`ewa wihovih tela, osipali minobaca~ku i automatsku paqbu
na lokalnu policijsku stanicu i, naro~ito, ono {to je sledilo, bili su jo{ jedan najbezo~niji dokaz
bezkrupulozne dvoli~nosti “mirotvoraca”, tragi~na su potvrda wihove ne samo cini~ne blagonaklonos-
ti, povla|ivawa, ve} sasvim konkretnog pokroviteqstva zlo~ina terorista.

Izmasakrirana tela Ilije i Dejana, “primetili” su upravo ~lanovi verifikacione misije koji u
ovoj ~isto albanskoj sredini “nadgledali” sprovo|ewe dogovora. Policija i istra`ni sudija su odmah
potom do{li da izvr{e uvi|aj, a prisustvo tom stravi~nom prizoru bilo je omogu|eno i brojnim nov-
inarima. Tom prilikom, odgovaraju}i policijski i istra`ni organi razgovarali su sa svedokom ovog
zlo~ina Azrenom Mazrekuom, ~ija je ku}a u neposrednoj blizini wegovog izvr{ewa. On je ispri~ao da je
bio o~evidac teroristi~kog ~ina, da su zlo~inci, od kojih neke poznaje, te no}i do{li u wegovu ku}u i
maltretirali wega, suprugu i brata, zahtevaju}i da po|u sa wima. Po{to su to oni odbili, teroristi su
nasilno odveli Azrenovu suprugu.

Nakon toga, ~lan verifikacione misije Mazrekua je pozvao u vozilo verifikacione misije, sa
oznakom KVM 004, i odvezao u susedno selo Bawa, s obrazlo`ewem da }e mu “vratiti” suprugu. Posle
izvesnog vremena verifikator se vratio, ali bez Mazrekua, tvrde}i da je ovaj “odlu~io” da ostane tamo.
Sva insistirawa da obrazlo`i razlog i mogu}e posledice ovakvog postupka je ignosrisao.                 V.V.
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Tragedija familije ]erimajSTRADALO 11 ^LANOVA
U mno{tvu pri~a o stradawu qudi i ~itavih

porodica tokom 1999. i 2000. godine koje su kidnapo-
vali albanski ekstremisti ova je sli~na tragediji
familije Kosti} iz Retimqa. Radi se o porodici
]erimaj iz Sopine, ~ijih je 11 ~lanova predato u
kov~ezima nakon osam odnosno sedam godina od dana
kidnapovawa 13. juna 1999. godine.

Kidnapovani su Abduq, Gazmend, Qumnija, Halim,
Bajram, Brahim, Sali, Aj{e, Ququvera, Kerim i
[efkije ]erimaj.
Prvih devet je predato {estog februara 2007, a
Kerim i [efkije 13. oktobra 2006. godine. Svi su
oni prona|eni u masovnoj grobnici u selu [iroko,
a sahraweni u Prizrenu. Kerim i [efkije su u
Beogradu sahraweni i tu oti{li na ve~ni po~inak.

M.M.K.



Na pravdi boga septembra 1999. godine stradao
Hajro UgqaninMITROV^ANI @ALE HAJRA

Hajro Ugqanin je do nestanka po~etkom
septembra 1999. godine radio u robnoj ku}i
“Luks” u Kosovskoj Mitrovici. Prema pri~i
kom{ija iz obli`wih stanova koji se nalaze kod
robne ku}e, Hajru su znali gotovo svi
Mitrov~ani starosedeoci, voleli su ga jer je za
svakog od wih  uvek imao samo dobronamerna
pitawa o zdravqu, porodici. ^inio je mnogim
qudima, kao {to je u ono vreme, a i pre bio
obi~aj pa i neko nepisano pravilo da se ispo-
ma`u me|usobno, da onaj ko je u prilici u~ini
uslugu kom{iji ako mu {ta treba. Ni do
dana{weg dana niko nije od kom{ija mogao da se
seti razloga za{to bi neko Hajru u~inio zlo.
On nije imao neprijateqa, a prijateqa je imao u
svim verama i nacijama. @alili su za Hajrom

Mitrov~ani kao da im je najbli`i rod. A kad su
~uli da su ga mrtvog prona{li pored
`elezni~ke pruge ose}ali su kao da im je neko od
rodbine stradao. I danas kada pri~aju o wemu
mnogim starijim Mitrov~anima zasuze o~i za
tom kako ka`u na pravdi boga stradalom du{om.

V. Beci}
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Izlaza za Mirka Dani~i}a iz dela grada u kome `ive iskqu~ivo Albanci nije biloJU@NA MITROVICA KAO KATAKOMBA
[ta je to navelo Mirka Dani~i}a da 21. oktobra 1999. godine ode u ju`ni deo Kosovske

Mitrovice iako je znao da su kidnapovawa i ubistva Srba i nealbanaca bila deo svakodnevnice,
nikada wegovi najmiliji ne}e saznati.
On je do nestanka `iveo u Leposavi}u, a radio je u “Trep~i”, pa je malo verovatno da nije bio
informisan da je opasno bez pratwe u}i u ju`ni deo grada koji je naseqen iskqu~ivo albanskim
stanovni{tvom. Istina o ovoj otmici nikada se ne}e saznati jer svedoka koji bi ispri~ali ta~an
sled doga|aja, nema. Tako je jedan tren iz korena izmenio `ivot wegove porodice koja je sve ovo
vreme za wim tragala. V. Beci}
Ni do danas se ne zna sudbina kidnapovanog Krunislava Ja{anovi}a iz Orlana kod Podujeva“BILI SMO POSLEDWI SRBI”
Sve bi Milu{a Ja{anovi} iz Orlana kod Podujeva

dala samo da joj se vrati oteti suprug Krunislav.
Pre`alila bi i opqa~kanu i sru{enu ku}u , i to {to su joj
deca, wih petoro ostala bez posla i `ivela u neuslovnim
stanovima, i {to ona `ivi u neuslovnoj sobici u Prokupqu
zajedno sa najmla|om k}erkom, pri~ala nam je svojevremeno
bri{u}i suze koje nikako nije mogla da sakrije. A htela je zbog
dece, da ih ne sekira dodatno svojom patwom i tugom, jer i oni
sa svojim porodicama imali briga na pretek. Rekla je tada, da
nije bila svesna odakle toliko hrabrosti Krunislavu wenoj
ro|aki i woj da kao jedini preostali Srbi ostanu u svojoj
ku}i. A Krunislav je nestao upravo blizu ku}e kad je na 300
metara od we oti{ao da obi|e ku}u svog strica. Nikad se nije
vratio.
Kom{ija Albanac im je rekao da su ga odveli qudi iz obli`we
{ume. Svesne da ne mogu ni{ta da u~ine ove dve `ene sedaju u
kola i ro|aka koja je jedva znala da uprqvqa wima odvezla ih
je u Medragovac, gde su shvatile da su se izbavile iz teror-
isti~kog gnezda. G. Luki}
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