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Haag:  Další  svědectví  vyvracejí  lež  o  Račaku,  kterou 
Clinton  použil  v  televizi  k  ospravedlnění  bombardování 
Jugoslávie
20.04.2005  (http://www.messin.estranky.cz/clanky/proces-s-milosevicem/milosevic37)

Soudní  znalec a  profesor  Slavisa Dobricanin -  bývalý ředitel  ústavu soudního lékařství  v 
kosovské  metropoli  Prištině  pokračoval  8.4.2005  v  Haagu  ve  svém  svědectví  při 
Miloševičově obhajobě.

Profesor  Dobricanin  byl  pověřen  zkoumáním  těl  kosovských  Albánců,  jejich  těla  byla 
15.1.1999 nalezena v obci Račak.

Skupiny vědeckých kriminalistů z Finska a Běloruska se přímo účastnily pitev společně s 
profesorem Dobrocaninem a jeho týmem. Všechny týmy sladily (harmonized) své nálezy. 
Podle zprávy, kterou napsali tři členové finského týmu, byly "pitevní nálezy projednány v 
plně profesionální shodě".

Svědectví profesora Dobricanina bylo doplněno plnou dokumentací, řadou úředních listin a 
protokoly o pitvách.

Svědek uvedl, že smrt všech 40ti obětí nalezených v Račaku způsobila střelná zranění. Nikdo 
nebyl podřezán noži, jak o tom dříve někteří Albánci svědčili při obžalobě.

Oproti tvrzení obžaloby, že Albánci byli před smrtí zbiti, než je "popravili", nenalezli soudní 
týmy žádné důkazy, že by nějaké tělo bylo zmláceno, či zbito. Jediná zranění kromě střelných, 
které patologové nalezli, byla od zvířat, která těla ohlodávala po smrti. 

Profesor Dobricanin svědčil, že soudní týmy došly k závěru, že kulky udeřily do těl z různých 
směrů.

Zpráva sestavená finskými soudními znalci /J. Raino, K. Lalua a A. Pentilaa/ uvádí, že pouze 
jedna osoba byla zastřelena z blízkosti. Profesor Dobricanin dosvědčil, že všichni ostatní byli 
zastřeleni z velké vzdálenosti.

Odborné testy na parafin (disphenylamine) ukázaly,  že 37 ze 40ti  nalezených těl  mělo na 
rukou pozůstatky střelného prachu od střelby.  Žaloba ale již  dříve kritizovala tyto testy s 
poukazem na skutečnost, že podobné výsledky při testu se mohou objevit i v případě, kdy 
osoba používal určité tabákové výrobky, či měla na rukou dusičnany.

Profesor ale uvedl další podrobnosti o testu na látku disphenylamine , ze kterých vyplynulo, 
že v případě, kdyby oběti pouze kouřily cigarety, barva na zkušebním lepidle, které látku 
zjišťuje, by vypadala rozdílně. 37 ze 40ti obětí tedy střílelo před smrtí ze střelných zbraní.

Přes tvrzení obžaloby, že testování na látku disphenylamine je nespolehlivé, je test používán v 
mnoha zemích, včetně USA.
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Kromě přítomnosti  zbytků výstřelů na jejich rukou,  byla  těla  navlečena do mnoha vrstev 
oděvů. Část těl měla tři až čtyři vrstvy oděvů. Profesor Dobricanin dosvědčil, že mnoho jich 
mělo navlečené těžké kožené boty a opasky vojenského stylu.

Tito lidé byli oblečeni na dlouhodobý pobyt venku. Pokud by se zabývali normální činností 
kolem jejich domů, nebo by narychlo museli vyjít z domů, nebyli by v žádném případě takto 
oblečeni.

Dalším znamením,  že  se  jednalo  o  ozbrojené  bojovníky  a  nikoliv  o  civilisty,  jak  tvrdila 
obžaloba, je způsob jejich zranění.

Když svědčila  soudkyně Marenkovicová,  tak u soudu přehrávala  videokazetu s  se  záběry 
zákopů a bunkrů, které měla UCK v bezprostřední blízkosti Račaku.

Videozáznamy ukázaly, že policie střílela z kopců kolem Račaku směrem, kde ležely zákopy.

Podle střelných zranění,  která byla na tělech objevena vše odpovídá tomu, že těla byla  v 
obranné pozici v zákopu, když dostala zásah. Profesor Dobricanin dosvědčil, že výstřelem 
byly zasaženy pouze horní části těla. Žádný výstřel nezasáhl dolní část těla.

Tato zranění jsou shodná s tím, když ležíte v zákopu (příkopu). Pokud střílíte ze zákopu, pak 
jedinou možností, kdy vás může někdo zasáhnout je situace, kdy sám střílíte a proto se musíte 
pozvednout nad zákop, abyste mohl zamířit a vystřelit.  Potom vás může někdo zasáhnout 
pouze do horní části těla. Přesně jako v Račaku...

Kosovští Albánci, kteří zemřeli 15.ledna v Račaku, byli ozbrojenými bojovníky, ne nevinní 
civilisté.  Měli  střelný  prach  na  rukou  (stopy  po  tom,  že  sami  stříleli).  Jejich  zranění 
odpovídala zraněním v bojové situaci. Byli také oblečeni k dlouhodobému pobytu venku.

Povaha jejich zranění neodpovídá zraněním při popravách. Byli zasaženi z různých úhlů i 
vzdáleností. Jediný byl zastřelen z blízkosti.

Profesor Dobricanin přidal také ještě jeden zajímavý důkaz týkající se Heleny Ranta (šéfka 
finského týmu).  Podle  něho,  je  dentální  expertkou.  Zuby jsou její  specializace.  Ona není 
expert na balistiku. Proto není způsobilá podat hodně důkazů, o kterých svědčila jako dvorní 
svědek v roce 2003. 

Svědek dále uvedl, že když dělala Helen Ranta tiskovou konferenci v kosovské Prištině, tak 
on a další členové soudních týmů měli zakázáno přijít.

19. února 1999 Bill Clinton v televizi sdělil světu: "Měli bychom si pamatovat, co se stalo ve 
vesnici Račak v lednu - nevinní muži, ženy a děti byli vzati ze svých domovů, přivedeni do 
rokle a nuceni pokleknout do špíny a zastřeleni - ne kvůli tomu, že by něco udělali, ale pouze 
kvůli tomu, kým byli."

Bill Clinton lhal. Clinton odstartoval útok NATO na Jugoslávii touto notoricky známou lží, 
jako jeho hlavním ospravedlněním. Račak je jediným "válečným zločinem" , ze kterého byli v 
Kosovu Srbové obviněni před útokem NATO.
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Messin,  20.4.2005,  ZDROJ:  http://www.slobodan-milosevic.org/news/smorg040805.htm; 
http://mujweb.cz/www/kockon/srbsko/urban.htm

Proces v Haagu: UCK se v Račaku živila z potravinových 
balíků s označením USAID
7.  dubna  2005  dokončovala  soudkyně  Danica  Marenkovičová  v Haagu  své  svědectví. 
Svědkyně byla vyslýchána Miloševičem poté, co ji předtím vyslechl žalobce Nice.

Svědkyně během výslechu předvedla  soudobá svědectví,  které  dali  policii  etničtí  Albánci 
v oblasti  kolem Račaku. Tato místopřísežná prohlášení identifikovala Račak jako základnu 
UCK.

Pan Nice se pokoušel vyvrátit tyto důkazy tím, že přišel s tím, že vystopoval Albánce, kteří 
podali tato sdělení. Není překvapením, že Albánci, které Nice vystopoval, už netrvají na svých 
předchozích prohlášeních s dodatkem, že je poskytli pod nátlakem.

Žaloba totiž velmi dobře ví, že nalézt v současném Kosovu Albánce, kteří by něco řekli proti 
UCK, je nemožné z důvodu teroru a zastrašování, které UCK způsobuje svým nepřátelům. 12. 
Října řekla hlavní prokurátorka ICTY – Carla del Ponte kosovsko-albánským novinám Koha 
Ditore: „Nedokážete si představit rozsah problémů, které máme při vyšetřování vůdců UCK 
v Kosovu.  Je  zde  obrovské  zastrašování  svědků  z Kosova  a  nyní  s námi  nechtějí 
spolupracovat. Nemáme žádnou podporu jak ze strany mezinárodního společenství, tak ani ze 
strany místních úřadů.“

Institut IWPR (je placen vládou USA a je protribunální) zase 1. dubna 2005 vydal na své 
internetové  stránce  článek  týkající  se  zastrašování  svědků  v Kosovu.  V článku  se  píše: 
„Vypadá to, že práce tribunálu s obviněnými Albánci stojí  před významnými problémy se 
zastrašováním svědků.“

S využitím  převažující  atmosféry  zloby  a  strachu  v Kosovu,  předvedl  Nice  u  tribunálu 
nahrávky  s Albánci,  kteří  dříve  vypovídali  o  aktivitách  UCK  v Račaku.  Tito  lidé  nyní 
vypovídali  přesně to,  co od lze v nynější  situaci očekávat.  Říkali,  že ve svých původních 
výpovědích o UCK lhali. …

Miloševič  dále poznamenal,  že videa,  která žalobce Nice předvedl soudu, byla zhotovena 
minulý týden (!), speciálně pro použití v soudním řízení ICTY. Dále, že pásky byly vyrobeny 
v Kosovu, v atmosféře, která je nepřátelská k těm, co by řekli něco špatného o UCK.

Pokud jde o záměry Nataši Kandic, Miloševič ji označil za propagandistku. Její v Bělehradě 
sídlící organizace „Humanitar Law Center“ je přímo financována vládou USA. Získává dotaci 
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od „Národní nadace pro demokracii“ (NED) – ve Washingtonu sídlící organizace, která je 
finacována americkým ministerstvem zahraničí.

Nataša Kandic je tak milována vládou USA, že od ní dostala cenu. V r. 2000 jí NED udělila 
cenu „Democracy  Award“.  Tuto  cenu převzala  3.  května  2000 přímo v Kapitolu  (budova 
amerického parlamentu).

Důvěryhodnost  Nataši  Kandic  je  tedy nesmírně  kompromitována  jejím spojením s vládou 
USA. Tato vedla  agresi  NATO proti  Jugoslávii  v r.  1999.  Vláda USA finacuje organizaci 
Nataši  Kandic prostřednictvím NED. Vláda USA byla tak šťastná z návratnosti  vložených 
prostředků, že jí předala cenu ve Washingtonu D.C. Nataša Kandic není nic víc, než srbské 
jméno,  maskující  americkou  válečnou  propagandu.  Dalším  svědkem,  kterého  Miloševič 
povolal  ke  své  obhajobě,  byl  profesor  soudního  lékařství  Slavisa  Dobricanin,  který  také 
svědčil  o  událostech  v Račaku.  Profesor  potvrdil  svědectví  soudkyně  Marenkovičové. 
Doprovázel ji, když uskutečňovala své vyšetřování. 

Profesor  Dobricanin  také  viděl  ve  vesnici  stopy  přítomnosti  UCK.  Viděl  jejich  zákopy, 
bunkry, i  zbraně. Byl také osobně ve velící místnosti UCK, kde viděl ty samé věci,  které 
viděla soudkyně Marenkovičová. Přece jenom však svědek přidal další zajímavý detail. Když 
šel  kolem jídelny,  kterou  používala  UCK,  tak  tam  uviděl  ležet  žluté  potravinové  balíky 
s nápisem „USAID“.

USAID  je  americká  agentura,  která  má  poskytovat  humanitární  pomoc  obětem  válek  a 
živelných pohrom, nikoli krmit teroristické skupiny. Přítomnost jídla USAID na velitelství 
UCK znamená buďto, že UCK ukradla humanitární pomoc civilnímu obyvatelstvu Kosova, 
nebo že tak dostala přímou pomoc od vlády USA.

Profesor dále potvrdil, že předešlá svědectví gen. Gojkovice a soudkyně Marenkovičové, že 
jugoslávská armáda nebyla 15. ledna 1999 v Račaku přítomná. Řekl, že když přišel na místo, 
tak neviděl žádné členy armády, ani vozidla ve vesnici.

(Dodatek k publikaci Co nového v Haagu?)

Přeložil: J. Messin                              redakce: J. Skalský                           připravil: Svekos

Zdroj: http://www.slobodan-milosevic.org/news/smorg040705.htm

(http://www.ksl.wz.cz/ks5.htm).
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JAK  CLINTONOVA VLÁDA A ZÁPAD POMOHLY 
ŠÍŘENÍ  TERORISMU

                                                   Prof. MUDr. Rajko Doleček, DrSc.

V BBC anglickém slovníku je u slova GANG uvedeno: „je to skupina lidí, kteří se spolčili za 
určitým cílem, často kriminálním“, česky tomu odpovídá tlupa,  banda.  Až opadnou vášně 
z událostí 1990-2005 a zavládne logické uvažování, kdo a jak pomohl šíření terorismu, zjistí 
se, že existovaly gangy kolem určitých vlád a v mediích Západu, které šíření terorismu velmi 
prospěly,  i  když  formálně  proti  němu  bojovaly.  Byly  to  např.  události  kolem  zničení 
Jugoslávie,  kde tzv.  bojovníci  proti  terorismu mu vlastně pomáhali.  Byly to  gangy kolem 
prezidenta  Clintona (Albrightová,  Holbrooke,  Clark  atd.),  kolem  premiéra  Blaira (Cook, 
Robertson atd),  kolem kancléřů Kohla a Schrödera  (Genscher,  Kinkel,  Fischer,  Scharping 
atd),  kolem prezidenta  Chiraca  (Kouchner  atd.),  ve  vedení  NATO (Solana,  Robertson)  a 
Evropské unie, kol různých Vysokých představitelů v Bosně a Hercegovině (Paddy Ashdown 
aj.),  na Kosovu  (Kouchner, Steiner, Essen-Petersen aj.),  v OBSE  (Wallace aj.),  v Tribunálu 
v Haagu (Goldstone, Arbourová, del Ponteová aj.). Nesmí se zapomínat ani na „gang“ kolem 
miliardáře  Sorose  a  na  různé  nevládní  organizace,  které  svými  aktivitami  nejednou 
mezinárodnímu terorismu značně prospěly.  Velikou pomoc poskytla teroristům značná část  
západních medií svými dezinformacemi, výmysly až lžemi. Ani  strašlivá facka 11. září 2001 
zcela nevyléčila dezinformátory, ještě se všichni nezačali bít v prsa a stydět se za své výmysly 
a lži, někdy ale i placené služby teroristům.  Snad nejhorší zločin  byl fakt, že Západ udělal 
zločince z těch, kteří nezačali krveprolití a jen bránili integritu své země, a to, že vedoucí lidé 
Západu  zcela  protiprávně  podpořili  rozbití  Jugoslávie.  Německo  to  začalo,  za  pomoci 
Vatikánu, v Maastrichtu 17. prosince 1991 a pak vše mocně podpořily USA.

Západ všemožně pomáhal budoucím teroristům v boji proti sovětské okupaci Afghánistánu. A 
tam si vytvořil kádr tzv. „bojovníků za svobodu“ (freedom fighters), včetně Usamy bin Ladina 
a jeho organizace Al Kajda, činné pak i v Čečensku, Libanonu, Somálsku, Palestině, Sudánu, 
v Bosně  a  Hercegovině  (BaH),  na  Kosovu  a  Metochii,  zde  jako  podpora  teroristické 
organizace  UCK  (Kosovská  osvobozenecká  armáda).  V Afghánistánu  gang  Clinton-
Albrightová  do  let  1997-98  podporoval  a  ve  Wahingtonu  vítal  představitele  krajně 
fundamentalistického hnutí Taliban; vůbec nevadilo, že zcela zotročoval ženy. Když Západ 
vyprovokoval krvavou občansko-etnicko-náboženskou válku v r. 1992 v BaH, směšně naivní 
a pokrytecká část Západu pěla chválu a pomáhala „svaté válečníky“ mudžaheddiny, „islámské 
bojovníky  za  svobodu“,  kteří  přišli  ze  světa  i  z Afghánistánu  „pomáhat  svým  bratrům 
v islámu“  …  .  Prokázané  zprávy  a  existující  fotografie  o  zvěrstvech  těchto  „svatých 
válečníků“, s uřezanými hlavami zajatých Srbů, nijak neovlivnily „humanitu“ tolik hlásající 
Západ,  ani  jeho  věrného  vazala  prezidenta  Václava  Havla.  Stínání  hlav  prováděli  
mudžaheddini  zvláštním  rituálem.  Při  výměně  těl  mrtvých  Srbů  u  Zavidoviće  (centrální 
Bosna)  bylo  vyměněno  i  12  těl  mužů  bez  hlav,  popravených  tím  rituálem.  Na  Západě 
nechápali  osudový boj,  téměř  na  život  a  na  smrt,  kolem 80-90.000 vojáků VRS (Vojsko 
Republiky  Srbské)  v BaH,  na  obrovsky  dlouhé  frontě,  proti  početně  mnohem silnějšímu, 
méně vycvičenému, ale díky mudžaheddinům fanatičtějšímu vojsku muslimů a pak vojsku 
muslimsko-chorvatské federace (nad 200.000 vojáků),  všemožně podporovaných Západem 
propagandou i zbraněmi, v rámci americké akce  equip and train (vyzbroj a vycvič!). VRS 
bránilo  svůj  národ  před  opakováním  genocidy  z let  ustašovského  Chorvatska  (1941-
45).Kolem Daytonské smlouvy (listopad 1995) bylo v BaH podle US ministra obrany W. 
Perryho kolem 10.000 mudžaheddinů, z kterých mnoho, za zásluhy, dostalo občanství BaH, 
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kam se i přiženili a možná, že představují teroristické „spící buňky“ Al Kajdy. I Usama bin 
Ladin dostal bosenský pas. Clintonův gang dokonce zapomněl, že je Irán jeho hlavní nepřítel 
a tajně s Iránem domluvil zásobování zbraněmi mudžaheddinů v BaH přes Chorvatsko, za 
pomoci  tamního  US  velvyslance  P.  Galbraitha,  aby  se  bránily  „západní  hodnoty“.  Jako 
obránci  těchto hodnot bojovali  v BaH i  britští  žoldáci,  hlavně v rámci chorvatské armády, 
bojovali ale i pro muslimy, spolu s Afghánci, Čečenci, Araby, Alžířany …

V Království Jugoslávie i za Titovy Jugoslávie byly mezináboženské vztahy v BaH přijatelné 
až přátelské. Pak přišlo zlo, které díky „pomoci“ demokratického Západu, probudilo dřímající 
démony.  Na začátku války se  ve  všech štábech muslimských bojovníků objevily  brožury 
„Pokyny pro  muslimského bojovníka“  od  hafize  (znalce,  který  zná  Korán  zpaměti)  Halil 
Mehtiće a Hasana Makiće, „aby se vytvářely silné osobnosti, které s vírou v Alláha budou 
připraveny bojovat a zemřít, jako silná hráz islámu na tomto světě“ a brožura „Islámské rady 
a pokyny“, syrského alima (náboženského učence) Ahmeda Izuddina. V ní se praví : „Není 
žádné příčiny pro strach, protože čas smrti každého bojovníka je dávno určen Alláhem. … 
Jděte do boje, slabí nebo silní, bojujíce na cestě Alláhově, obětujíce své jmění a životy.“ Příliš 
mnoho rad, pokynů je ti zcela proti mezinárodním konvencím o vedení války. Mnoho míst 
vybičovává nenávist a surovost ve „svaté válce“. V Takvimu (muslimský kalendář, s údaji o 
době modliteb, různých svátků), z roku 1992, je vysvětlení, co je vlastně džihad, svatá válka: 
„Džihad v     islámu není pouze boj ve jménu Alláha. Ve skutečnosti je islám revoluční ideologie   
a program, který se snaží změnit společenský řád celého světa a utvořit ho v     souladu se svými   
ustanoveními a ideály. Islám usiluje, aby zničil všechny státy a vlády kdekoli na tváři země, 
které odporují ideologii a programu islámu, bez ohledu na stát nebo národ, který je u vlády 
…“. (Některé citáty jsou z knihy M. Toholj: „Svatí válečníci a válka v Bosně a Hercegovině, 
IGAM,  Beograd,  2001).  15.  července  1995  vyzval  mufti  (nejstarší  v rangu  muslimských 
duchovních jedné oblasti) z města Tuzly, Husejn efendi (pan, titul se dává za jméno) muslimy 
světa k svaté válce proti křesťanům.  Mudžaheddinové měli bosenské vojáky zradikalizovat, 
ukázat jim, jak vypadá vojenská doktrína podle Koránu. Zatímco Bosňané se radují, že nikdo 
nebyl  v boji  zraněn  nebo  že  nezahynul,  mudžaheddini  jsou  šťastní,  jsou-li  zraněni,  když 
někdo zahyne a stane se šehitem (mučedníkem za víru).

Od  sedmdesátých  let  XX.  století  se  ročně  pololegálně  „školilo“  v islámských  centrech 
v Libyi,  Libanonu, Saudské Arábii,  Iránu,  přes sto mladých muslimů z BaH, kteří  pak po 
návratu  propagovali  „islámskou  revoluci“,  doprovázenou  „renesancí“  islámu,  zvýšenou 
stavbou džamijí (muslimská svatyně s j dním nebo více minarety), návrat ke starým normám 
islámu. Bojů v BaH se účastnili i mnozí islámští duchovní, imámové (muslimští duchovní, 
kteří vedou modlitby, namazy) i hodžové (muslimští duchovní, náboženští učitelé, profesoři 
vysokých  škol),  kteří  měli  do  jisté  míry  roli  „politruků“,  zástupců  velitele  pro  morálku. 
Velitelem „Muslimských sil“ v Travniku byl emir (předák, vládce, kníže) Ahmed Alilović. 
Emblémy a ostatní části „uniformyů byly téměř převzaty od palestinských teroristů Hezballáh 
a  některých  dalších  skupin  na  „cestě  Alláhově“.  Muslimská  vláda  v Sarajevu  se  snažila 
neukazovat  Západu  příliš  mnoho  fundamentalismu  pod  maskou  demokratičnosti.  Musela 
přeci  podpořit  na  Západě  ty,  kteří  prováděli  „veliký  podvod“  o  událostech  v BaH (např. 
Srebrenica,  výbuchy  v Sarajevu),  vedeni  Clintonem,  Albrightovou,  Halbrookem a  dalšími 
přisluhovači doma i v zahraničí. Kromě R. Holbrooka, velmi muslimy podporovali v Bosně 
(  a  později  i  albánské UCK teroristy na Kosovu)  dva US senátoři,  Bob Dole (neúspěšný 
kandidát na prezidenta) a Joseph Liebermann .

Bosenský rais ul ulema (vrchní představitel náboženské obce) Mustafa efendi Cerić začátkem 
1994 vydal  svou fatvu (směrnici),  že  každá muslimka musí  porodit  pět  dětí.  „Muslimové 
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nemají  atomovou,  ale  mají  demografickou bombu“ (tuto  válku  dělohy provádějí  kosovští 
Albánci  již  mnoho  let).  Bosenské  město  Zenica  se  stalo  centrem prý  až  3.000  „svatých 
válečníků“  pod velením Alžířana Abu Maaliho,  „středisko“  v Mehurići  vedl  Sauský Arab 
Abdul  Aziz,  který  z Bosny  odešel  do  Albánie  pomáhat  kosovským  Albáncům.  Šéfa 
Islámského  ozbrojeného  hnutí  z Travniku,  Abu  Harise,  zlikvidovala  speciální  policie 
Chorvatska 14. prosince 1995 (vždyť válčili mezi sebou 1993-94). „Svatý válečník Jasin al 
Bosnavi odešel bojovat z BaH do Čečenska, kde zahynul. Blízkého spolupracovníka Usamy 
bin Ladina, Tunisana a občana Bosny, Mehreze Amdouni, zatkli na podzim 1999 v Turecku. 
Elita  „svatých  válečníků“  byla  v jednotce  „Al  Mudžahid“,  která  za  sebou  zanechávala 
krvavou cestu ničení a poprav. Když odjížděli z Bosny (značná část bojovníků se tam aůe 
přiženila), plakal prý i generál Rasim Delić, velitel armády BaH, který byl nedávno zatčen 
Trestním tribunálem pro válečné zločiny (ICTY) v Haagu.

Svou pravou tvář podpory terorismu ukázaly různé gangy Západu během událostí na Kosovu 
a  Metochii (západní  a  jihozápadní  část  Kosova,  podle  řeckého  slovníku  metoch,  které 
znamená  klášterní  majetek,  jako  doklad  tamní  dávné  přítomnosti  pravoslavných  Srbů). 
Původně, do začátku 1998, byla UCK uváděna i US představiteli jako teroristická organizace, 
která svou činnost velmi zesílila v roce 1998 surovými vraždami srbských úředníků, policistů, 
civilů  a  projugoslávských  Albánců,  kosovských  Rómů,  ničením  různých  zařízení.  Když 
podobnou činnost prováděla v Severním Irsku Irská republikánská armáda (IRA), byla z ní 
ihned teroristická organizace. Podobně tomu bylo s Rudými brigádami v Itálii, v Německu. 
Západní vládnoucí gangy a veliká část medií, ve snaze definitivně rozbít i zbytky Jugoslávie, 
ještě více oslabit Srbsko, udělaly z teroristů UCK bojovníky za svobodu a začaly ve svých 
zprávách bezostyšně  lhát.  Nikdo nebyl  bez  viny  na  událostech  v     Kosovu a  Metochii  ,  ale 
každý rozumně uvažující člověk by si měl být vědom skutečnosti, že když někdo bude střílet 
na vojsko nebo policii, že tyto budou palbu opětovat a že při tom budou i mrtví a ranění, 
zničené nebo poškozené budovy, že lidé budou opouštět oblast bojů. ...

Nicméně základní pomoc teroristům UCK západními vládnoucími gangy a medii spočívala: 
a)  umožnily  jim  sběr  peněz  pro  UCK,  zásobení  zbraněmi,  municí,  zajištění  rozvědky, 
povolení výcviku teroristů na svých územích (např. v jižním Německu), b) šířily po světě 
smyšlenky, neuvěřitelné lži, o teroru a etnických čistkách, které prý provádí srbské úřady vůči 
Albáncům,  o  statisících  nezvěstných  a  asi  armádou  a  policií  povražděných  albánských 
civilistů.  A tady  lhali  unisono  západní  prezidenti,  premiéři,  generálové,  přední  světové 
agentury i dopisovatelé. A ty lži svým způsobem ospravedlňovaly zločiny UCK a dělaly u 
UCK teroristů spravedlivé hrdiny boje proti zlu, za nezávislost, kosovské Jánošíky a Robiny 
Hoody, takže mohli opovrhovat jakýmikoli návrhy na jednání své legitimní vlády v Bělehradě 
a vůbec nemuseli cokoli bylo dojednáno dodržovat. Mohli tvrdit cokoli a západní vládnoucí 
gangy i media tomu „věřily“ a šířily to dál jako pravdu.

Tato otevřená pomoc teroristům UCK byla předehrou a drzým pokusem ospravedlnit NATO 
teroristický útok na zbytky Jugoslávie, hlavně na Srbsko, 24. března 1999 s výmluvou, že to 
má zabránit humanitární katastrofě na Kosovu, i když obrovský přesun obyvatelstva nastal až 
po zahájení bombardování, které trvalo 78 dnů.

US ministr obrany W. Cohen řekl 16. května 1999 (TV CBS): „My teď víme, že asi 100.000 
Albánců  vojenského  věku  zmizelo.  Možná  byli  povražděni!“  James  Rubin  (mluvčí  pí 
Albrightové) řekl 16. dubna: „ vyvolává mrazivou otázku, kde je těch 100.000 mužů. Nevíme 
to, víme ale, že ztráty civilistů jsou cílem politiky prezidenta Miloševiče.“ D. Scheffer ze 
State Departmentu řekl v květnu (dle AIM Report, Dec. 1999) : „Celkem 225. 000 Albánců, 
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mužů ve věku od 14 do 59 let, zmizelo … .“ Prezident Clinton také nebyl troškař. Během 
tiskové konference 25. června 1999 mluvil o desítkách tisíců zabitých v Kosovu na příkaz 
prezidenta Miloševiče. Západní media a NATO přinesly zprávy o hrůzné vraždě 700 Albánců 
v kosovských dolech na olovo a zinek v Trepče, jak jim je sdělili místní Albánci….

A jaká  byla  pravda?  Celkový  počet  těl  vykopaných  v Kosovu  do  října  1999  byl  2.108 
(M.Farley v Los Angeles Times, 11.11. 1999). Byli v tom i Srbové a Rómové, oběti bojů i 
NATO bombardování. Alex Cokburn (Los Angeles Times 29.10.1999) v č ánku "K„e jsou 
důkazy o genocidě  Albánců?“  uvedl  všechny ty  lži,  jakož  i  skutečnost,  že  v dole  Trepča 
nebyly nalezeny žádné důkazy o vraždě těch 700 Albánců, jak je  přinesla západní  media 
s rafinovanými detaily „očitých svědků“ (svědek Hakif Isufi, citovaný v Daily Miror). „Nic 
nebylo  nalezeno“,  potvrdila  Kelly  Moore,  mluvčí  Tribunáku  ICTY v Haagu  (New  York 
Times,  13.10.1999).  Podobně  zněl  i  článek  španělských  soudních  lékařů  v El  Pais 
(23.9.1999), ve kterém Emilio Perez Pujol napsal: „Nebyly tu žádné masové hroby. Většinou 
se  ukázalo,  že  Srbové  nejsou  tak  špatní,  jak  byli  líčeni“.  Vysmál  se  postupně  uváděným 
počtům  mrtvých,  jak  je  přinesli  „spojenci“  „Četl  jsem  údaje  OSN,  začínaly  se  40.000 
mrtvými. Pak to snížily na 22.000. Teď jsou na 11.000. Těším se, až uvidíme, jaká budou 
závěrečná čísla.  …“  A ta  čísla,  podle posledních údajů,  dosahovala  v     únoru 2002 celkem   
4.019 nalezených těl, z toho bylo 2.122 identifikováno. Jak je hrozné, že tam ta těla musela 
být. Měla by navždy zatížit svědomí těch, co rozbíjení Jugoslávie rozpoutali.

Zdalipak  se  všichni  dezinformátoři  a  lháři  nečervenali,  když  ICTY  v Haagu  obžaloval 
předsedu vlády Kosova a bývalého velitele UCK teroristů Ramushe Haradinaje z válečných 
zločinů proti Srbům i Albáncům, kteří nevěřili cílům UCK? Jak trapně vypadal „gauleiter“ 
OSN pro Kosovo,  dánský diplomat  Sören Essen-Petersen,  vychvalující  vlastnosti  zločince 
premiéra Haradinaje. Pomoc různých západních gangů terorismu byla nedocenitelná … .

(http://www.ksl.wz.cz/ks5.htm).
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Haag: Žalobce Nice nechtěl,  aby veřejnost 
viděla hrůzné snímky z teroristického útoku 
Albánců na kavárnu v Kosovu
05.05.2005

Ve středu 27.dubna 2005 pokračovala Miloševičova obhajoba. Svědek Jasovic, který pracoval 
jako vyšetřovatel na policejním oddělení v Urosevaci, dokončoval své svědectví. Pod jeho 
oddělení patřila mimo jiné vesnice i Račak. Jasovic při svém minulém svědectví dosvědčil, že 
většina mrtvých v Račaku byli členové UCK.

Jednání se ve středu přeneslo k případu v magistrátu Kacanik, přesněji ve vesnici s názvem 
Kotlina.  Součástí  obžaloby proti  Miloševičovi  je  obvinění,  že  srbská  policie  masakrovala 
24.března 1999 v Kotlině albánské civilisty.

Obžalovací spis obsahuje seznam „civilních obětí“ v článku L. Nápadná je už skutečnost, že 
všechny „civilní  oběti“  uvedené v článku L obžaloby,  jsou muži  v  bojovém věku.  Navíc 
Jasovic  měl  informace,  založené  na  výpovědích  mnoha  svědků,  že  UCK měla  v  Kotlině 
posádku 150 mužů. Pokud si člověk porovná seznam příslušníků UCK v Kotlině a článek L 
obvinění, potom zde najde souvztažnost. Například S. Vlashi (42) a I. Loku (19) byli oba 
identifikováni jako členové UCK, ale obžaloba přesto prohlašuje, že byli oba nevinné civilní 
oběti.

Miloševič  řekl soudu, že zamýšlí  vyvolat  ještě další  svědectví k získání  většího množství 
důkazů o Kotlině, které ukážou, jaká tam byla situace.

Křížový výslech Jasovice byl poté odložen, protože žalobce Nice prohlásil, že není připraven 
zabývat se důkazy svědka. Žaloba má řadu svědectví Jasovice, založených na výpovědích 
svědků z jeho dlouholetého archivu a ví, že Miloševič by se mohl o tyto dokumenty opřít při 
své obraně.

Záměr žalobce Niceho je jasný – zamýšlí někoho poslat do Kosova, aby tam našel některé 
Albánce, kteří dali svědectví, a kteří nyní popřou, že spolupracovali se srbskou policií. Přimět 
Albánce k popření svých dřívějších svědectví by nemělo být tak těžké, vzhledem k tomu, že 
Albánci obvinění ze spolupráce se srbskou policií jsou v Kosovu napadáni.

Obžaloba se je plně vědoma, v jaké situaci se kosovští Albánci nacházejí. Jak uvádí obvinění 
proti Fatmiru Limajovi: „albánští civilisté, kteří jsou vnímáni UCK jako nespolupracující, či 
vzdorující nevojenskými prostředky, jsou vystaveni zastrašování, věznění, násilí a vraždění.“ 
Obvinění  proti  kosovskému Albánci  a  členu  UCK Fatmiru  Limajovi  dále  pokračuje  :  „v 
zajateckém táboře UCK v Lapusniku,  UCK dlouhodobě zadržovala  pod vedením Fatmira 
Limaje nelegálně srbské i albánské civilisty. Albánské osoby byly opakovaně vyslýchány a 
obviňovány se „spolupráce“ se Srby, často jen na základě normálních nevojenských civilních 
vztahů se Srby. 
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Dnes je kosovskou policií UCK. Dne 21.ledna 2000 se UCK při ceremonii OSN slavnostně 
transformovala na Ochranný sbor Kosova (KPC) – sbor, který hlídá Kosovo. Žádný Albánec 
si nyní nedovolí něco říkat proti UCK, protože před policií vás neuchrání někdo. Co uděláte, 
jestliže vás chce policie zabít?

Žalobce Nice chce získat další čas a svědek Jasovic se tedy bude muset k soudu vrátit ještě 
17. května. 

Dalším svědkem byl Zonomir Gvozdenovic. Pan Gvozdenovic je Srb z města Pec v Kosovu a 
jeho  syn  byl  zabit  při  teroristickém  útoku  na  místní  kavárnu  Panda.  Gvozdenovic  je  v 
současné době uprchlík (jako další tisíce Srbů z Kosova) od doby, kdy byl jeho dům spálen při 
válce. 

Kavárna Panda v kosovském městě Pec byla známým místem, kde se scházeli srbští studenti. 
Dne 14.prosince 1998 spustili dva maskovaní teroristé smrtící palbu na kavárnu a zavraždili: 
Zorana Stanejovice (17), Svetislava Ristice (17), Ivana Obradovice (15), Dragana Trifovice 
(17),  Ivana Radevice  (25),  a  syna svědka Vukosava Gvozdenovice (18).  Dále také vážně 
zranili V. Loncarevice, M. Sabovice a N. Rajovice. 

Podle výsledků vyšetřování použili teroristé, kteří zahájili palbu v kavárně zbraně vyrobené v 
Číně. To ukazuje, že zbraně byly pravděpodobně z Albánie, které albánští ozbrojenci získali 
pro UCK při rabování albánských armádních skladů v roce 1997.

Žalobce Nice vznesl námitku, když se Miloševič pokoušel ukázat soudu fotografie z místa 
hrůzného činu. Nice argumentoval, že fotografie jsou příliš strašlivé, a že by mohly „rozrušit 
mysl“  veřejnosti,  která  sleduje  proces.  Potom  vedl  Nice  hloupou  řeč,  že  by  podobné 
„senzacechtivé“  obrázky  měly  být  soudem odmítnuty.  Žalobce  Nice  očividně  asi  neviděl 
internetové stránky tribunálu ICTY| (www.un.org/icty) , kde si na jedné z hlavních stran může 
člověk  prohlédnout  obraz  falešného  „koncentračního  tábora“  v  Bosně,  kde  novináři  ITN 
instalovali svého kameramana za plot z ostnatého drátu a pak natáčeli uprchlíky z válečné 
zóny, aby vyvolali představu o vězních. (http://www.slobodan-milosevic.org/fooled.htm)

Nakonec  byly  obrázky  z  útoku  předvedeny,  ale  znepokojení  žalobce  Niceho,  který  má 
problém  s  vnímáním  veřejnosti,  nám  demonstruje,  že  máme  co  do  činění  s  politicky 
zinscenovaným procesem. 

Pan Gvozdenovic svědčil, že špatná bezpečnostní situace v Kosovu, mu zabránila navštívit 
hrob svého syna ještě dlouhou dobu po válce. V roce 2002 mu bylo umožněno navštívit hrob 
syna v doprovodu italských KFOR. Svědčil, že hřbitov byl totálně zdemolovaný. Nikdo ho 
nehlídal. Všechny náhrobky byly poražené, kříže polámané a označení ukradená. 

Dále svědčil, že za války se srbská policie v Peci pokoušela zabránit Albáncům, aby odešli z 
města, ale že albánská populace byla pod tlakem UCK. Svědek dále řekl, že u něho v ulici 
dali Albánci některým svým srbským přátelům klíče od svých domovů, aby dohlíželi na jejich 
domy a majetek. 

Gvozdenovic dále svědčil, že neviděl policii, že by v Peci někoho vyháněla z domovů. 

Gvozdenovice u soudu vyslýchal pan Saxon. Saxon nepoložil ani jedinou otázku, která by se 
týkala  jeho  svědectví  o  teroristickém  útoku  na  kavárnu  Panda.  Místo  toho  Saxon 
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Gvozdenovice obvinil, že osobně vyháněl Albánce z jejich domovů a Kosova. Pan Saxon sice 
neposkytl jméno ani jediného Albánce, kterého měl pan Gvozdenovic vyhnat, ale nedostatek 
důkazů stejně nikdy obžalobu nevzrušoval. 

Chování žaloby je skutečně opovrženíhodné. Je tu svědek, který přišel svědčit o zavraždění 
svého syna, a žaloba, bez jediné špetky důkazu jej obviní, že je zločinec. Mravní zkaženost 
žaloby mě nikdy nepřestane ohromovat. Opravdu by mě zajímalo, z jakého kanálu sehnal 
tribunál tyto osoby. 

Messin, 5.5.2005 ZDROJ: http://www.slobodan-milosevic.org/news/smorg042705.htm

(http://www.messin.estranky.cz/clanky/proces-s-milosevicem/milosevic41)
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