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Пишува: Мишко ТАЛЕСКИ

Р Е ГИОНР Е ГИОН

Дел Понте почна да го вади вал-
каниот веш од своите фиоки. Во 
своите пишувања ја открива гру-

пата новинари кои дошле до созна ни-
јата за злосторствата на албанските ра-
дикали извршени врз српските ци вили. 
УНМИК знаел сè, уште во летото 1999 го-
дина, кога косовските Албанци со ка-
миони префрлиле околу 300 не албанци 
во камповите Кукеш и Тропоја, на се ве-
рот од Албанија. Пред масакрот на мла-
дите затвореници им бил на правен де-
тален медицински преглед. Групата Ср-
би била префрлена во ба рака позади 
една жолта куќа во мес тото Бурел. Во 
една соба, која служела како опера цио-
на сала, хирурзите ги ваделе внатреш-
ните органи на жрт вите. Преку аеро-
дромот Ринас кај Ти рана органите се до-
ставувале до хи руршките клиники низ 
светот. За тоа се добивале огромни суми 
пари. Жртвите кои останувале со еден 

Хашкото обвинителство 
неочекувано дозна дека 
припадниците на 
терористичката ОВК на Косово 
вршеле грозоморни дела врз 
неалбанското население во 
областа, за време на 
конфликтот со српските сили. 
Изворот на информацијата не е 
никој друг, туку новиот 
бестселер на контроверзната 
Карла дел Понте, насловен како 
"Лов". Исчезнатите Срби од 
протекторатот насила биле 
одведувани на познати 
локации, биле масакрирани, а 
нивните човечки органи потоа 
препродавани на странскиот 
пазар. Корисници на услугите 
биле реномирани светски 
клиники. Дел Понте не ги 
наведува имињата на 
"високите претставници на 
ОВК" кои учествувале во 
"зделката". 

Се поставува само 
прашањето зошто Карла досега 
молчеше? Тоа не се нови 
сознанија, тоа не се нови 
докази. Тоа се предмети стари 
речиси десетина години. Тие им 
се целосно познати и на 
хашките судии и на 
меѓународните дипломати, кои 
активно ги следеа косовските 
случувања. Да се изразува 
чудење од новите моменти е 
крајно аматерски и 
непрофесионален однос на 
луѓето од Хаг, кои според 
логиката треба да знаат сè. И 
знаат сè. Но, Карла падна во 
сопствената стапица, а во 
негативна конотација е ставен 
веќе и онака извиканиот 
Трибунал. Која е логиката на 
оживувањето на демонството 
од блиското балканско минато? 
Отворање нова епизода на 
раскол и нетрпеливост меѓу сè 
уште непомирените народи 
или само личен маркетинг за 
поголем тираж на книгата на 
веќе заминатата Дел Понте? 
Наредниот период 
неодминливо ќе го даде 
одговорот на ова по малку 
двосмислено прашање. 

бубрег пов торно ги затворале во ба ра-
ката, каде го чекале судниот час да би-
дат убиени, за да им ги извадат и другите 
витални органи, кои подоцна ги про-
давале. Она што е најстравично е тоа 
што жрт вите кои останувале полуживи 
или оние кои го чекале редот за вадење 
на органите, знаеле што се случува и 
знае ле каква судбина ги чека. Прокол ну-
вале, молеле веднаш да бидат убиени за 
да не се мачат. Меѓу затворениците се 
наоѓале и жени од Косово, од Ал банија, 
Русија и од другите југосло вен ски ре-
публики. 

Сè ова го објаснува Карла дел Понте 
во нејзината нова книга "Лов". 

Стравично. Грозоморно. Подло. Не-
човечко. 

Зошто овие нешта, доколку се ве ро-
достојни, поранешната хашка об ви ни-
тел ка не ги процесуира додека й траеше 
мандатот? Зошто тогаш не ги обелодени? 

ДА КАЖАМ ИЛИ НЕ... ДА КАЖАМ ИЛИ НЕ... 
АЈ, ЌЕ КАЖАМАЈ, ЌЕ КАЖАМ
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ДАЛИ КАРЛА ЗНАЕ ДАЛИ КАРЛА ЗНАЕ 
НЕШТО ПОВЕЌЕ ЗА НЕШТО ПОВЕЌЕ ЗА 
МАСАКРИТЕ ВРЗ МАСАКРИТЕ ВРЗ 
МАКЕДОНЦИТЕ?МАКЕДОНЦИТЕ?

Зошто не покрена обви ненија против 
потенцијалните сто ри тели на овие са та-
нистички методи за ликвидација на не-
вини луѓе? 

Со ова признание Карла дел Понте 
сноси исто толкава одговорност, колку 
и нарачателите и извршителите на ма-
сакрите врз неалбанците. Ставени во 

екстремно лоша ситуација, која не из-
бежно ја урива репутацијата на Су дот во 
Хаг, истражителите на Три бу на лот денес 
соопштуваат дека инфор мациите на 
новинарите кои го испи ту вале случајот 
и на дел од припадниците на УНМИК, се 
нецелосни и не се вкло пуваат во по-
датоците кои досега ги обработувало 

Обвинителството. 
Понатаму Дел Понте пишува дека 

Хашкото обвинителство на почетокот 
на 2003 година во централна Албанија 
ги обиколило локациите, за кои се прет-
поставувало дека служеле како опе ра-
циони центри за хируршко ва дење на 
човечки органи. "Жолтата ку ќа" била ва-
росана во бело, но истра жителите про-
нашле докази кои упа туваат на тоа дека 
таа претходно била обоена со жолта 
боја. На самото место биле пронајдени 
вати, пластични кеси за инфузија, шпри-
цеви, празни ши шенца од лекови, опиу-
ми и сл. Исто така, биле пронајдени  и 
траги од крв испрскани по ѕидовите, но 
не можеле да утврдат дали крвта е од 
човечко или од животинско потекло. 
Соп  стве никот на "жолтата куќа" се оби-
дел на истражителите да им ги објасни 
тра гите од крв со тезата дека пред не-
колку години тука се породувала него-
вата жена, но откако сопругата изјавила 
дека на друго место ги родила децата, 
тој понудил друга теза, според која на 
тоа место колел животни за прославата 
на некој муслимански празник. Навис-
тина проѕирно. Албанскиот тужител кој 
учествувал во истрагата им се фа лел на 
истражителите дека имал род нини кои 
биле борци на ОВК. Дел Пон те ја цитира 
неговата изјава: "Овде не ма гробница 
на Срби. Но, ако ги одвеле на Косово и 
таму ги убиле, тогаш добро е што тоа го 
направиле". 

И по сè ова Хаг оценил дека нема до-
волно докази за почнување истражна 
постапка. Доказите биле недоволни. 

"Без изворите на доказите и без на-
чините тие да бидат идентификувани, 
без телата на жртвите и доказите дека 
зад тој чин стојат високи личности од 
ОВК, сите можности за водење истрага 
за Хашкото обвинителство беа за тво-
рени", напишала Дел Понте.

Здружението на семејствата на Србите киднапирани и убие ни 
на Косово ќе покренат тужба против Карла дел Понте, ини-
цирана од нејзините последни признанија за масакрите врз нив 
во Албанија. Според нив, поранешната главна обвинителка ги 
прикривала таквите сознанија, иако ги знаела. Со тоа таа е 
соучесник во злосторството. "Никого не уапсила, ниту пови кала 
на одговорност, таа ги помогнала масовните убиства", за клучува 
здружението. Уште поапсурдно е тоа што Дел Понте ги знаела и 
имињата на убијците, тие биле од врвот на ОВК. 

Дојче Веле, Скај њуз и Би-Би-Си редовно известувале за 
префрлувањето на киднапирани Срби во Албанија, а Хаг не 
мрднал ни со прстот.
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ШТО УШТЕ ЗНАЕ КАРЛА 
ЗА МАКЕДОНСКИТЕ 

СЛУЧАИ?
Уште пред неколку години кружела 

приказната дека двајца српски док тори, 
кои живееле и работеле во При штина, 
се киднапирани и одведени во Албанија. 
Семејството на еден од нив, кој бил ра-
ководител на хируршко од деление, се 
пожалило за тоа како тие насила биле 
натерани да вршат опе рации во лого-

"Доколку наводите на Карла 
дел Понте за масакрите врз Ср-
бите и вадењето на нивните ор-
гани за продажба на ст ран ски 
кли ники се точни, тогаш тоа мон-
струозно злосторство треба да 
биде приоритет за Хашкото об-
винителство. Во времето додека 
бев министер за правда во Вла-
дата на Зоран Ѓинѓиќ со своите 
соработници собиравме докази 
за зло стор ствата на ОВК, кои се 
одне су ваа на киднапирање гра-
ѓани од неалбанска национал-
ност, пред сè, Срби. Сите тие до-
кази ги проследивме до Судот во 
Хаг. Што се случило со овие луѓе, 
еве гледаме во книгата 'Лов' на 
Карла дел Понте. Так ви методи 
при менувал доктор Менгеле и 
до денес не се за бележани други, 
освен овие направени врз Ср би-
те во се верна Албанија. Доколку 
Хаг може да го разгледува слу ча-
јот Сребреница, тогаш мислам 
дека овој случај воопшто не зао-
станува зад него".

Владан Батиќ

ХАШИМ ТАЧИ МИ ПРИЗНА ДЕКА АЛБАНЦИТЕ 
ВРШЕЛЕ ЗЛОСТОРСТВА

"КФОР и УНМИК ги сметаат Хашим Тачи и Агим Чеку за повеќе од опасни 
типови, кога е во прашање севкупниот мир на Балканот. Во теоријата тие 
можат да го поттикнат бунтовното албанско население, можат да иницираат 
насилство во Македонија, во јужна Србија и во други области. На аме ри-
канската аминистрација повеќе пати й укажав дека е потребно да се по-
кренат процеси пред Трибуналот против лидерите на ОВК. Тоа им го реков 
уште во март 2002 година. Барав помош од нив околу доставувањето важ-
ни информации, кои ќе ми помогнат во истрагата против ОВК, но залудно, 
помошта не дојде. Почнаа многубројните заплашувања на сведоците, уште 
пред да бидат отпечатени обвиненијата. Пример за тоа е убиството на Та-
хир Земај кој требаше да сведочи против Рамуш Харадинај. Набрзо потоа, 
убиени се и двајца полицајци кои го истражуваа неговото убиство. Обви-
нителството во Хаг од УНМИК доби само полуслужбен извештај за убис-
твата, ништо повеќе. Кога побарав дополнителни објаснувања, ми испра-
тија документи во кои битните елементи беа затемнети и не можеа да се 
прочитаат. Но, сепак го открив моментот кога Земај предупредува дека ако 
биде убиен најголема одговорност за тоа ќе сносат Харадинај и уште еден 
човек... Што се однесува до Хашим Тачи, со него се сретнав на иста маса во 
Охајо, за време на одбележувањето на петгодишнината од Дејтонскиот 
договор. Ми призна дека Албанците вршеле злосторства за време на вој-
ната на Косово, но тоа го правеле врз цивили кои ја носеле униформата на 
ОВК. Го погледнав во очи и му реков дека покренав истрага за злосторствата 
кои ги вршеле Албанците. Лицето му се здрви, иако ниту еднаш не му 
спомнав дека тоа обвинение ќе биде против него".

цитат од новата книга на Карла дел Понте “Лов - јас и воените зло-
сторници"

ЗОШТО ХАГ ГИ КРИЕ ЗОШТО ХАГ ГИ КРИЕ 
МОНСТРУОЗНИТЕ ОПЕРАЦИОНИ МОНСТРУОЗНИТЕ ОПЕРАЦИОНИ 
САЛИ ВО СЕВЕРНА АЛБАНИЈА?САЛИ ВО СЕВЕРНА АЛБАНИЈА?



рите во Албанија. Таму ваделе органи 
од српски цивили, за кои не знаеле по-
тоа каде завршуваат. Воените злостор-
ства не застаруваат, па оттука никогаш 
не е доцна меѓу на родните судови да ги 
разгледаат и да ги процесуираат преку 
нивните прав ни инстанци. Во еден 
таков судски про цес Дел Понте би се 
појавила како све док. Сега многумина 
се надеваат дека поранешната хашка 
обвинителка мо же од корен да ги про-
мени нештата кои се случуваат во Ше-
венинген. На гаѓањата и шпекулациите 
кои се про влекуваа во медиумите, ко-
нечно, пре ку книгата на Карла добиваат 
офици јалност и веродостојност. 

Можеби таа ќе сака да проговори и 
за нерегистрираните убиства во Босна 
или затскриените колежи врз маке дон-
ските војници и цивили во 2001 го дина. 

Кој й забрани? Тешко дека таа одлука ја 
донела сама, поради недостаток од до-
кази како што многу пати се кажуваше, 
пред сè, ако се има предвид изјавата на 
Ахмети дека тој се договорил со НАТО 
оти нема да го гонат од Хаг. Дали НАТО 
стави капак на четирите случаи и по ба-
ра од Дел Понте да не се заинтересира? 
По признанијата за трговијата со орга-
ните на српски цивили во северна Ал-
банија, сигурно е дека Карла во иднина 
ќе има интересни детали кои ќе дадат 
поинаква слика за настаните од 2001 
година во Македонија.

Српската радикална партија 
ја обвини директорката на 
Фондот за хуманитарно пра-
во, Наташа Кандиќ, за со у чес-
тво во злосторствата над Ср-
бите и Ромите, кои во 1999 го-
дина се киднапирани на Ко-
сово и префрлени во северна 
Албанија, каде се убиени от-
како нивните органи биле из-
вадени. Според тезите на ра-
дикалите, Кандиќ знаела за 
таквите злосторнички акти, 
но ништо не преземала. По-
ради тоа, тие предлагаат срп-
ското обвинителство да по-
крене кривична пријава про-
тив неа за соучество.

Претставниците на Косовскиот заштитен корпус ги не-
гираат тврдењата на Дел Понте дека токму припадниците на 
поранешната ОВК, тргувале со органи на киднапирани Срби. 
Тие велат дека таа лаже и дека нејзините пишувања се ап-
сурдни. Според КЗК, секој може да напише што сака, но во тоа 
немало ништо вистинито. Се огласи и партијата на Рамуш 
Харадинај која соопшти дека не постоело никакво деј ству-
вање против цивили, ниту против било која нација. Ваквите 
обвинувања, според неа, биле политички мотивирани со 
некоја заткулисна игра.

Од пишувањето во нејзината книга се 
гледа дека таа имала желба и волја и 
овие злосторства против човештвото 
да ги процесуира пред Судот за кој ра-
ботеше, но се поставува прашањето кој 
ја оневозможуваше во тоа? Некои ин-
дивидуи, некои администрации, др жа-
ви, оние кои ги вооружуваа екстре мис-
тите во регионот, оние кои не сакаа да 
ги етикетираат како терористи, туку ми-
луваа да ги опишат со поимите "борци 
за човекови права"? 

Предметите кои Хашкото обви ни тел-
ство й ги врати на Македонија, исто 
така, отвораат голема дилема зошто се 
случи тоа. Зошто не беа процесуирани 
во хашките инстанци и зошто Карла не 
се заинтересира за ниту еден случај зад 
кој стоеше поранешната ОНА на Али Ах-
мети? Не й  беше дозволено, не смееше? 

ДАЛИ КАРЛА МОЖЕБИ ЈА ДАЛИ КАРЛА МОЖЕБИ ЈА 
КРИЕ И ВИСТИНАТА ЗА ОНА?КРИЕ И ВИСТИНАТА ЗА ОНА?


