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РЕГИОН РЕГИОН 

ЃАВОЛСКИ   УМ ЗА ЃАВОЛСКИ  
ЃАВОЛСКИ   ПАРИЃАВОЛСКИ  
Голем број од телата на убиените 

Срби од Косово, на кои претходно 
им биле извадени внатрешните 

органи за продажба, е пронајден во на-
пуштениот рудник "Дева" во Северна Ал-
банија. Станува збор за неколку сто-
тици Срби, кои и денес се водат како 
исчезнати. Меѓу жртвите имало и по-
веќе Роми, а постојат сомневања дека 
во рудникот се закопани и десетици 
рус ки државјани. Албанските екс трем-
ни групи во "Дева" ги префрлувале и те-
лата на убиените Срби, кои претходно 
биле закопани во масовна гробница во 
околината на Ѓаковица. Постојат до ка-
зи, со кои располага и Хашкото обви-
нителство, дека најмалку еден камион 
превезувал околу седумдесет мртви 
трупови на северот од Албанија, а по-
тоа истите биле фрлени во рударските 
јами во местото Дева. Во првата по ло-
вина од оваа година во Хаг сведочеше 
заштитен сведок, кој учествувал во зло-
сторствата врз Србите. На обвини те-
лите тој им соопштил дека трговијата 
со човечките органи на заробените 
Срби се одвивала преку Италија и дека 
се вршела под директна команда на т.н. 
ОВК, со истовремено премолчување на 
властите во Албанија. Сведокот потвр-
дил дека на тој начин се продадени 300 
бубрези и повеќе од стотина други ор-
гани на српски заробеници, кои по 
злосторничкиот потфат монструозно 

Обелоденувањето на 
грозоморните масакри врз 
српски цивили и вадењето на 
нивните органи за продажба, 
во книгата на Карла дел Понте, 
внесе нови моменти во 
расчистувањето на односите 
агресор - жртва во балканските 
војни. Нејзината книга која се 
појави оваа година, а каде 
пишуваше и за ваквите 
злосторства кои се случиле во 
Северна Албанија, растури 
многу планови и му зададе 
нова главоболка на Хашкиот 
суд. Сега почнува истрагата за 
тоа. Експерти од Србија и од 
Хаг овој месец треба да ја 
посетат Албанија и автентично 
да се уверат во тврдењата на 
многу извори дека тоа се 
случило. Сите бараат 
транспарентна истрага, но 
многумина го оневозможуваат 
тоа. Приштина и Тирана молчат 
и даваат неиздржани деманти. 
Најголемиот адут против нив и 
нивните власти ќе бидат 
сведочењата на Албанци, кои 
потврдуваат дека врз Србите се 
извршени такви злосторства. 

Додека официјална Тирана 
вели дека станува збор само за 
обични клевети, 
организацијата за човекови 
права Human rights watch 
возвраќа со тезите дека има 
несоборливи докази оти тоа се 
случило. Седум поранешни 
припадници на ОВК веќе 
потврдиле дека лично 
учествувале во транспортот на 
заробени Срби од Косово во 
Албанија. Меѓу жртвите имало 
и жени од Косово, Албанија, 
Русија и од други словенски 
земји. За сè ова во 2004 година 
УНМИК изработил извештај 
под работен наслов "Судско 
испитување и утврдување во 
Албанија". И покрај тоа што 
семејствата на жртвите не 
веруваат многу во 
меѓународната правда, која е 
поставена врз принципите на 
двојни аршини, сепак не се 
откажуваат од изнесувањето 
на вистината на виделина и 
казнувањето на сторителите и 
на налогодавачите.

биле убивани и закопувани во масовна 
гробница. 

Со оваа трговија актуелниот косов-
ски премиер, Хашим Тачи, заработил 
најмалку четири милиони тогашни гер-
мански марки. За овие работи во сво-
јата нова книга пишуваше и пора неш-

Семејствата на жртвите од 
Косово се прашуваат зошто 
по толку години сега некој 
бара покренување истрага за 
злосторствата врз нивните 
најмили? Зошто тоа досега не 
е направено? Според нив, из-
вршителите на тие гро зо мор-
ни дела имале доволно време 
да ги скријат или да ги униш-



39  МАКЕДОНСКО СОНЦЕ  745 / 10.10.2008

М О Н С Т Р У О З Н И  П Р И К А З Н И  О Д       В А Л К А Н И О Т  Б А Л К А Н   В А Л К А Н И О Т  Б А Л К А Н

ЃАВОЛСКИ   УМ ЗА УМ ЗА 
ЃАВОЛСКИ   ПАРИПАРИ

ната хашка обвинителка, Карла дел 
Понте, која веднаш беше осудена од 
косовските власти за наводно неточ-
ните и тенденциозните информации 
пласирани во делото. Зошто за тие 
злосторства зборуваше по завршу ва-
њето на мандатот, а не за време на 
неговото траење, јавноста сè уште не 
доби одговор. 

На почетокот од годинава Србија 
покрена истрага за расчистување на 
случаите со трговија со човечки ор-
гани. Според српските обвинители, ве-
ројатно станува збор за најголемата 
српска гробница. Тој податок го добиле 
од претставници на УНМИК кои, исто 
така, имале сознанија за тие случаи. Во 
текот на овој месец српски и хашки об-
винители заедно ќе ја посетат северна 
Албанија за да се уверат во податоците 

мачени цивилите, како и на импро ви-
зираните операциони сали во кои ал-
бански хирурзи им ги ваделе органите. 
Тие локации се наоѓаат на подрачјето 
на Тропоја, Кукеш, Бајрам Цури и руд-
никот "Дева". 

Во меѓувреме, во истрагата околу 
трговијата со човечки органи се вклучи 
и Руската федерација. Централниот ис-
тражен комитет при руското Обвини-
телство почна со проверка на инфор-
мациите собрани од медиумските из-
вештаи, според кои биле киднапирани 
и убиени руски државјани. Станува зб-
ор за периодот од 1999 до 2003 година. 
Како извршители на тие злосторства, 
исто така, се сомничат припадници на 
ОВК. Истовремено, руските експерти 
ги проверуваат и изнесувањата на Кар-
ла дел Понте дека ОВК киднапирала 
околу 300 лица, меѓу кои имало и Руси, 
а кои биле искористени за тран сплан-
тација на човечки органи. Пред из вес-
но време, рускиот печат излезе со пи-
шу вање според кое албанската мафија 
убила најмалку 500 лица, меѓу кои има-
ло педесеттина руски цивили.

МОНСТРУОЗНИ МЕВОСЕЦИ КОИ НЕ 
ИЗБИРААТ НАЦИОНАЛНОСТ

Со продажба на човечки органи се занимавале и припадниците на 
хрватското Собрание за одбрана, како и муслиманските паравоени 
единици, кои ги контролирале подрачјата на Босански Брод во 1992 
година. Тие ги продавале внатрешните органи на заробените српски, 
ромски, хрватски и бошњачки цивили во соседна Хрватска. Доказ за 
тоа претставува сведочењето на еден хрватски офицер, кој признал 
дека во таа монструозна работа биле вклучени и припадници на 
некои меѓународни мисии. Органите биле превезувани со помош на 
т.н. бели хеликоптери од фудбалскиот стадион во Босански Брод. 
Работите ги изведувале два хирурга од Славонски Брод, еден маж и 
една жена, а трговците заработувале дури и до 20.000 тогашни гер-
мански марки од еден продаден човеков орган. Уште помонструозен 
е податокот кој вели дека меѓу жртвите се наоѓале и 23 деца, кои 
подоцна завршиле во 
масовна гробница во 
местото Сијековац. Ста-
нува збор за деца без 
родители од неколку 
приватни домови во 
Зворник, Сребреница и 
Жепа. Пред да бидат фр-
лени во гробницата на 
цивилите им биле из ва-
дени сите витални вна-
трешни органи, од кои 
можело многу да се за-
работи на странските 
пазари. Кога истра жи-
телите се обиделе да 
дој дат на локациите ка де се извршувале овие злосторства, при-
стапот им бил оневозможен. Коските биле однесени во местото Ви-
соко, а вл астите дале официјално објаснување дека станува збор за 
жртви од Втората светска војна. Сепак, ДНК анализата која подоцна 
е из вр шена во Лондон, покажува дека станува збор за луѓе од по-
следната југословенска војна.

тат доказите. Истрагата тре-
бало да се покрене оној мо-
мент кога луѓето почнале да 
исчезнуваат пред очите на 
КФОР и на УНМИК, бидејќи сè 
тоа се случувало во времето 
кога тие биле стационирани 
на Косово. Семејствата на жрт-
вите се гневни зошто КФОР и 
УНМИК ја криеле вистината 
од нив. И покрај тоа што им 
доставиле списоци со повеќе 
од 300 членови на ОВК, кои 
учествувале во киднапи ра-
њата на Србите, претстав ни-
ците на меѓународните мисии 
не мрднувале ниту со прст. 
Оттука, се прашуваат, дали 
можеби тие се соучесници во 
злосторствата? 

со кои моментно располагаат на хар-
тија. Тие се надеваат дека ќе добијат 
дозвола од албанските власти за да ги 
посетат локациите и дека при посетите 
на логорите нема да имаат проблеми. 
Кога се зборува за логори, пред сè, се 
мисли на просториите во кои биле 

Организацијата за човекови 
права Human rights watch е 
најголем поборник за от кри-
вање на вистината со српските 
жртви во северна Албанија. 
Тие ги користат податоците од 
извештајот на УНМИК од 4 и 
од 5 февруари 2004 година, 
кој се темели на истражување. 
Во него се наведува дека хе-
мискиот спреј Луминол от-
крил траги на крв во две соби, 
за кои постои сомневање дека 
се користеле како операциони 
сали, додека пред куќата биле 
пронајдени празни кеси за ин-
фузија, боци со лекови и сун-
гери. Сите собрани докази 
упа  туваат на тоа дека зло-
сторства таму навистина се 
слу чиле.


