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Неодамна косовската полиција го 
уапси познатиот албански уро-
лог Љутви Дервиши, со скалпел в 

рака. Она што тој и групата околу него 
го работеле во 1998-1999 година, стана 
практика и бизнисот трае цели десет 
години. Покрај него, приведен е и не-
говиот брат Арбен Дервиши, менаџер 
на приватната амбуланта "Медикус", ка-
де се вршени трансплантации, како и 
урологот Тун Перворфај. Засега поли-
цијата ги сомничи за трансплантација 
на бубрег од еден турски државјанин, 
кој му го продал на друг човек од Из-
раел. Клиниката е откриена по со слу-
шувањето на државјанин на Турција, кој 
тврдел дека доаѓал на Косово за да се 
лекува. Контролата на аеродромот 
"Слатина" утврдила дека тој нема пари, 
што ја алармирало полициската служба. 
Со себе го носел само здравствениот 
упат. Осомничениот бил видно исцрпен 
и се обидел да се врати во Истанбул. По 
приведувањето и лекарскиот преглед 
било утврдено дека му е изваден еден 
бубрег. Веќе морал да признае дека 
хируршкиот зафат му бил направен во 
клиниката "Медикус". Во натамошната 
истрага било утврдено дека бубрегот 
на Турчинот му бил пресаден на Изра-
елецот со посредство на менаџерот на 
клиниката, Арбен Дервиши. Инаку, "Ме-
дикус" не била регистрирана за из вр-
шување хируршки интервенции, туку 
само за обични уролошки прегледи. Во 
нејзините простории се пронајдени ле-
кови со поминат рок на употреба, по-
веќе кеси со крвна плазма од непознато 
потекло и други недефинирани сред-
ства за извршување зафати. 

По овој случај оправдано се поста-
вува прашањето дали ова е само про-
должение на генезата на препродажба 
на органи, која почна со киднапираните 
Срби од Косово? Во целиот трговски 
синџир очигледно е дека се вклучени 
поголем број косовски Албанци, кои во 
целата работа гледаат шанса за лесен и 
голем профит. 

Српското обвинителство за воени 
злосторства во истрагата дошло до по-
датоци, според кои во амбулантата во 
психијатриската болница во местото 
Бурељ, во Албанија, доктори на т.н. ОВК 
ваделе човечки органи од киднапирани 
Срби, Роми и нелојални Албанци во пе-
риод од три години (1998-2001). Телата 
на искасапените жртви потоа биле фр-
лани во мочуриште во близина на Тро-
поја и во рудникот "Дева" во северна 
Албанија. Болницата во Бурељ била оз-
начена како Затвор 320, а во нејзина 
близина се наоѓа и озлогласената жолта 
куќа, за која знае и поранешната хашка 
обвинителка, Карла дел Понте. 

Со целата акција за префрлување 
на жртвите од една до друга локација, 
според наводите на српското Обви ни-
телство, раководел братот на Рамуш Ха-
радинај, Насим Харадинај, како и Ѓим-
сти Красниќи, високорангиран припад-
ник на ОВК, кој бил водач на групите за 
ликвидација, киднапирање и пре фрлу-

Приказната со вадењето и 
за продажбата на човечки 
органи на Косово и во 
Албанија продолжува. На 
површина излегуваат сè 
повеќе информации и 
податоци кои говорат за 
еден невиден злостор, за 
нечовечки постапки кои 
биле својствени за 
најмрачните периоди од 
историјата. На површина 
излегуваат паднатите маски 
на самонаречените борци за 
човекови права, кои не 
претставуваат ништо друго 
освен ѕверови со човечки 
лик. 

Има ли за таквите 
амнестија, ќе се најде ли 
јунак кој може и смее да им 
прогледа низ прсти, да ги 
скрие, да ги премолчи, да им 
ги измие нивните крвави 
раце? 

Неодамна косовската 
полиција во Приштина го 
уапси урологот Љутви 
Дервиши, кој вршел 
илегална трансплантација на 
бубрези. Сите се згрозија. Од 
министри, политичари на 
Косово, до меѓународни 
дипломати. Кој не ги знаел, 
би им поверувал на 
искажаните емоции. 

Во деведесеттите години 
злоделата на Косово беа се-
кој дневие. Многумина од 
оние кои изминативе години 
владееја во Приштина, во 
тоа време беа налогодавачи 
на монструозните дела или 
тие се правеа со нивно 
знаење. 

Денес работите се расчис-
туваат. Тежок е начинот да се 
дојде до папочната врвца за 
да се најде генезата на це-
лиот хорор, но неопходно е 
од некаде да се почне, за да 
се задоволи правдата и да се 
биде чист пред жртвите, кои 
страдаа за валканите девизи 
на терор криминалците од 
Косово. 

Во целиот тој систем ви-
ната не паѓа само врз докто-
рите и хирурзите кои ги ва-
деле органите, само врз 
работодавачите кои про це-
ниле дека само на тој начин 
може да се набави софисти-
цирано оружје за потребите 
на паравојската, туку и врз 
сите оние кои во име на ме ѓу-
народната заедница се 
колнеа дека работат за 
мирот на Косово, за 
безбедноста на Балканот. 

Белосветските патници 
мно гу работи скрија. Нив но-
то откривање може да изме-
ни многу нешта и да запеча-
ти многу кариери.
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КОСОВСКИОТ КОСОВСКИОТ 
ЏЕК МЕВОСЕК И ЏЕК МЕВОСЕК И 

НЕГОВАТА ДРУЖИНАНЕГОВАТА ДРУЖИНА

КАДЕ ОДИ ПРОВИЗИЈАТА?
Сопственикот на при штин-
ската клиника, Љутви Дер-

виши, кој според податоците 
на српското Обвинителство 
тргувал со органите на кид-
напираните Срби во текот на 
1999 година, пуштен е од 
притвор за да ја надгледува 
здравствената состојба на 
оперираниот Израелец, ко му 
му е пресаден бубрег од 23-
годишниот турски држав ја-
нин. На полицијата сè уште и 
е сомнително дали Турчинот 

го продал својот бубрег за 20.000 
долари. Од друга страна, пак, сом нително 

било и тоа дали Израелецот платил мно гу повеќе од 
оние пари, кои ги побарал турскиот државјанин. 

Најавени се нови апсења и проверки на сметките на клиниката 
"Медикус". Продолжува потрагата по турскиот доктор Јусуф Ер-
цин Сонмезом и по германскиот хирург Улцрих Хаке, кои ја вр-
шеле илегалната трансплантација.

Србија ќе побара помош и под-
дршка од меѓународната заед ница 
заради одбивањето на Ал банија да 
соработува во истра гата за тр го-
вијата со човечки органи на Срби и 
други не Ал банци од Косово, за 
време на НАТО бомбардирањето. 
Заради жртвите немаме право да 
мол чиме над аргументите дека Ал-
банија ја опструира оваа истрага. 
Индиции постојат и Србија ќе бара 
сè тоа да се испита, а до колку Хаш-
киот трибунал има до полнителни 
сознанија, тогаш тие мора да бидат 
проверени. Бел град ќе побара и 
вклучување на Трибуналот и на 
целата меѓу на родна заедница, за да 
може вис тината да излезе на ви-
делина.

Расим Љаиќ

вање на оружје од Албанија. 
Деновиве на површина излегоа и 

податоците, според кои, во март 2001 
година четириесет пациенти од пси хи-
јатриската болница во Штимље, со ком-
би возило биле префрлени преку гра-
ничниот премин Врбница во Албанија. 
Судбината на овие луѓе и до денес не е 
позната.

И САЛИ БЕРИША 
СО СОМНИТЕЛНИ 
ХОРОР СМЕТКИ!

Обвинителството за воени злостор-
ства, кое ја истражува трговијата со 
човечки органи на киднапирани Срби, 
влезе во трагата на одредени банкарски 
сметки ширум Европа. Во врска со 
трансакцијата на пари добиени од пре-
продажбата на органите почна да се 
спомнува и името на албанскиот пре-
миер, Сали Бериша. Сметката на Бе ри-
ша била отворена во германската банка 
Спаркасе и истата била назначена како 
Апел за помош. На неа стои пре дуп ре-

дување дека парите треба да се уплатат 
под шифра Косово. Покрај сите овие 
информации стоело името на Сали Бе-
риша, како и извесен Андреас Шулц. 
Инаку, во тоа време Сали Бериша имал 
тесни врски со Рамуш Харадинај. Во 
истата банка била отворена и сметка на 
име Фјоралбе Демирај. Ознака на смет-
ката била - Помош за Албанија, а првите 
цифри 1100-ххх-ххх. Во една од ло кал-
ните банки во Хамбург, пак, била от во-
рена сметка за уплата на средства на-
менети за купување лекови, под шифра 
- Хамбург му помага на Косово. 

Трагите на сомнителните трансакции 
воделе до Швајцарија и до Кипар. Од 
швајцарска банка во Базел биле пре-
фрлени два милиона евра на сметка во 
Кипар, заведена на име Еџет Борија. 

Интересен е фактот што сите овие 
сметки не биле таинствени, туку често 
се појавувале и во дневниот печат како 
апел за донирање помош. На пример, 
во мај 2000 година, албанскиот држав-
јанин Ервин Охри, кој имал само 21 го-
дина, во весникот "Зери" барал донатор 
на бубрег, кој требало да се јави во бол-
ница во италијанскиот град Милано. 

Кога сите сомнителни случаи ќе се 
соберат на едно место, ќе се дојде до 
фрапантниот податок дека повеќе од 
500 луѓе од Косово сè уште се водат 
како исчезнати, а околу 300 од нив дека 
биле жртви на трговијата со внатрешни 
органи. 

Сознанијата на американското Фе-
дерално истражно биро (ФБИ) говорат 
дека оние кои ја организирале таа 
трговија основале невладини органи-
зации, кои биле само параван за ор га-
низирање на оваа крвава работа. По-
тврдена е информацијата дека албан-
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ската НВО, Помош за Косово, се ре кла-
мирала за време на НАТО бомбар ди-
рањето врз Србија. Под огласите кои 
имале шифрирана содржина, а се од-
несувале на барање искусни советници 
и инструктори, стоела сметка во бан-
ката Дарданија во Тирана, која почну-
вала со цифрите 21620-хх-ххх, на која 
требало да се уплатуваат парите. Дека 

сè тоа е валкана работа се открило кога 
истата сметка почнала да ја користи и 
Унијата за образование и култура на 
Република Косово. 

Целта на сите овие криминогени 
ст руктури била: перење пари, финан си-
рање на тероризмот и организирање 
на криминални групи. На тој начин, от-
криени се невладините организации 
"Медикер" и "Караван", кои имале свои 
сметки во Албанија. Тие биле основани 
за потребите на јорданскиот бизнисмен 

Јасин Кади, кој во 2000 година бил про-
теран од Албанија заради врските кои 
ги имал со Ал каида. Непосредно пред 
да биде уапсен, тој се обидел од смет-
ките да извлече повеќе од 2 милиона 
долари. 

Некои од овие невладини органи-
зации имале директни врски со ОВК. По 
тие откритија згаснати се сметките на 
Таибах интернационал, Ал Харамаин и 
на организацијата Обнова на наслед-
ството на исламското општество.

Сведоците со кои 
разговарале српските 
обвинители по твр-
диле дека Љутви Дер-
виши престојувал на 
неколку локации во 
северна Албанија, за 
кои се претпоставува 
дека се местата на 
кои се вршеле хи рур-
шки зафати за ва де-
ње на човечки ор-
гани. Според доку-
ментацијата, постојат 
наводи кои потврдуваат дека Рамуш Харадинај лично го организирал 
префрлувањето на Србите од Косово во Албанија. Откако станало 
јасно дека Белград сака да ја посети Тирана, во септември оваа 
година, Ха радинај се сретнал со албанскиот премиер, Сали Бериша. 
Наводно двај цата разговарале за уништување на документацијата за 
киднапирањата, за префрлувањето на луѓето преку граница и за 
убиствата на Србите. Овие податоци ги поседувала албанската служба 
за безбедност.

Во документацијата која српското 
Обвинителство за воени злосторства 
ја достави пред државното Обви-
нителство во Тирана, се наоаѓаат и 
досиејата на 40 пациенти од пси-
хијатриската болница во Штимље. 
Судбината на два штитеника на тој 
центар, кои во 1996 година таму 
биле префрлени на лекување, сè 
уште е неизвесна. Секогаш кога не кој 
се интересирал за нивната зд рав-
ствена состојба, ги известувале дека 
се добро, но нив денес никаде ги 
нема. Кога во 2003 година, со по-
средство на Меѓународниот црвен 
крст, било побарано штитеникот 
Лилјана Салим да се префрли во 
Бор, тогаш била добиена инфор-
мација дека таа починала десет дена 
по поднесувањето на барањето за 
нејзин транспорт. Никој не ја знае 
судбината ниту на постарата жена 
Мирјана Пауновиќ. Албанците со-
општиле дека и таа починала, но за 
тоа не постои документација. Не се 
знае ниту кога умрела, ниту каде е 
погребана. Инаку, станува збор за 
умоболни лица.

Косовската полиција затвори и 
една приватна турска болница за 
вештачко оплодување во Приштина, 
заради незаконски активности, при 
што уапси пет лица. Постојат со м-
невања дека едно лице починало на 
клиниката поради неадекватен тр ет-
ман. Полицијата запленила и ле кови 
со поминат рок на употреба, како и 
документи кои ќе бидат употребе-
ни како доказен материјал против 
осом  ничените. Инаку, веш тачкото 
оплодување на Косово е за брането 
со закон.

ПАРИТЕ ПОВАЖНИ ОД ЖИВОТОТ...ПАРИТЕ ПОВАЖНИ ОД ЖИВОТОТ...


